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RESOLUCIÓ
MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR EN LES
PROVES DE LA CONVOCATÒRIA NP07/2019 DE SELECCIÓ DE PERSONAL
INTERÍ I PERSONAL LABORAL NO PERMANENT PER A LA COBERTURA DE
PLACES
VACANTS,
DE
SUBSTITUCIONS
DE
PERSONAL
I
DESENVOLUPAMENT DE FUNCIONS NO PREVISTES ALS LLOCS DE
TREBALL. ANNEX XI OPERARIS OFICIS DIVERSOS
Antecedents,
En data 24 de setembre de 2020, la regidora delegada de Recursos Humans ha dictat la
resolució núm. 2020/4055 en la què s’aprova el nomenament del tribunal qualificador de la
convocatòria NP07/2019 de selecció de personal interí i personal laboral no permanent per a
la cobertura de places vacants, de substitucions de personal i desenvolupament de funcions no
previstes als llocs de treball. ANNEX XI OPERARIS OFICIS DIVERSOS
Vistes les sol·licituds presentades per les persones aspirants i atès el que determina l’art.
23.b) de la Llei 40/2015, de l’1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, sobre
l'abstenció en un procediment per tenir parentesc consanguini amb qualsevol de les persones
interessades.
Ateses les atribucions que m'han estat delegades per resolució d'alcaldia núm. 2642, de data
15 de juny de 2019, modificada per resolució d'alcaldia núm. 3829 de data 1 d'octubre de
2019, per resolució d'alcaldia núm. 3801 de data 2 de setembre de 2020 i per resolució
d'alcaldia núm. 4063 de data 25 de setembre de 2020,
RESOLC
Primer. MODIFICAR la composició del Tribunal qualificador en les proves selectives
NP07/2019 de selecció de personal interí i personal laboral no permanent per a la cobertura
de places vacants, de substitucions de personal i desenvolupament de funcions no previstes
als llocs de treball. ANNEX XI OPERARIS OFICIS DIVERSOS, deixant sense efecte el
nomenament del senyor Jose Maria Barragan Mesas com a vocal suplent del tribunal
qualificador.
Segon. NOMENAR com a vocal suplent del Tribunal qualificador per a la convocatòria
NP07/2019 de selecció de personal interí i personal laboral no permanent per a la cobertura
de places vacants, de substitucions de personal i desenvolupament de funcions no previstes
als llocs de treball. ANNEX XI OPERARIS OFICIS DIVERSOS, al senyor Pedro Tortajada
Sánchez
Tercer. INDICAR que el tribunal de, de la convocatòria NP07/2019 de selecció de personal
interí i personal laboral no permanent per a la cobertura de places vacants, de substitucions de
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personal i desenvolupament de funcions no previstes als llocs de treball. ANNEX XI
OPERARIS OFICIS DIVERSOS quedarà constituït de la manera següent:
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President/a:
Titular: Sr. Pedro Arco Montalbán, cap de Servei RRHH
Suplent: Sra. Paqui Pérez Mesa, cap de Secció de Contractació i Compres
Vocals :
Titular: Sr.. Francisco Márquez Ruiz. Designat per l'EAPC
Suplent: Sr. Josep Maria Mallen Parramon. Designat per l'EAPC
Titular: Sra. Ester Noguera Prat, Cap de Servei Espai públic
Suplent: Sr Ivan Baños Guillem, Enginyer tècnic
Titular: Sr Miguel Angel Romero Cabra, Cap de la Brigada Municipal d’obres
Suplent: Sr Pedro Tortajada Sánchez, Oficial fuster
Titular: Sra. Imma Viera Hernández, Cap de Servei de Benestar Social
Suplent: Sra. Olga Galan Requena, Cap de secció administrativa d’urbanisme
Secretari/ària:
Titular : Sra. Josefa Barcos San Andrés, Administrativa servei de RRHH
Substituta:Sra. Pilar Romero Muñoz Tècnica de gestió RRHH
Quart. CONVOCAR les persones nomenades per a la constitució del Tribunal qualificador
de la convocatòria NP07/2020 per a la de selecció de personal interí i personal laboral no
permanent per a la cobertura de places vacants, de substitucions de personal i
desenvolupament de funcions no previstes als llocs de treball. ANNEX XI Operaris oficis
diversos. el dia 5 d’octubre de 2020 a les 10,00h, al Servei de Recursos Humans, C. Santa
Marcel·lina, 1.
Cinquè. PUBLICAR aquesta resolució al tauler d’edictes electrònic de la corporació i donar
difusió al web municipal (www.cerdanyola.cat).

La regidora delegada de Recursos Humans

Josefa Rivera Dueñas

