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RESOLUCIÓ
NOMENAMENT TRIBUNAL QUALIFICADOR PROVES SELECTIVES NP-04/2017
PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ O PERSONAL
LABORAL NO PERMANENT COM OPERARI DE LA BRIGADA MUNICIPAL
D'OBRES I MANTENIMENT (EXP 390/2017/0000004)
Vista la resolució de l'alcalde de data 6 de novembre de 2017, mitjançant la qual s'aprova la
convocatòria NP04/2017 Operari, per a la selecció de personal funcionari interí i/o personal
laboral no permanent per ocupar amb caràcter transitori places reservades a personal
funcionari o laboral fix i/o el desenvolupament de funcions no previstes en llocs de treball a
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, mitjançant concurs oposició, a fi i efectes d’establir
un ordre de preferència per proveir les vacants i les necessitats d’ocupació que es produeixin.
Atès el que disposa la base 10ª de les bases marc que regulen la convocatòria de places de
règim funcionarial, aprovades pel Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 24 de juliol de 1997
(BOP núm. 210, de 2 de setembre de 1997).
Atès el que disposa l'art. 60 del RD Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
RESOLC
Primer.- NOMENAR el Tribunal qualificador per a la convocatòria NP04/2017 Operari de
la Brigada Municipal d'Obres i Manteniment, que es relaciona i que estarà constituït de la
manera següent:
President/a:
Titular:
Sra. Susanna Ortega Montes, Cap de Servei RRHH
Suplent:
Sra. Francisca Pérez Mesa, Cap de Secció Contractació
Vocals :
Titular:
Sra. M. Mercè Mira Gurri, , Representant de l'EAPC
Suplent:
Sra. Maribel Cordobés Ventura, Representant de l'EAPC
Titular:
Sr. Miguel Àngel Romero Cabra, Cap de Brigada Municipal
Suplent:
Sr. Oscar Fernández Hidalgo, Cap d'equip Lampista
Secretari/ària:
Titular:
Sra. Mª Cruz Morales Lorca, Cap d’Equip RRHH
Suplent:
Sra. Cristina Ruano Cantalejo, Cap d’Equip RRHH
Segon.- CONVOCAR les persones nomenades per a la constitució del Tribunal qualificador
i la realització de la primera prova de la Convocatòria NP04/2017 Operari de la Brigada
Municipal d'Obres i Manteniment, el dia 20 de març de 2018 a les 9.30 h a la Sala de
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Recursos Humans (Sta. Marcel·lina, núm.1 de Cerdanyola del Vallès).
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Tercer.- PUBLICAR aquesta resolució al tauler d’edictes electrònic de la corporació i donar
difusió al web municipal (www.cerdanyola.cat).

