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RESOLUCIÓ
NOMENAMENT TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU PER A
LA COBERTURA DE 9 PLACES D´ADMINISTRATIU/VA, DE L' ESCALA
D´ADMINISTRACIÓ
GENERAL,
SUBESCALA
ADMINISTRATIVA,
MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ, RESERVADES A
PROMOCIÓ INTERNA. (EXP. 209/2019/0000002)
Vista la resolució de data 24 d’Octubre de 2019 de la regidora delegada de Recursos
Humans núm. 2019/4330 en la què s'aprova la les bases específiques reguladores del procés
selectiu per a la cobertura de 9 places d’administratiu/va, de l' escala d´administració general,
subescala administrativa, mitjançant el sistema de concurs-oposició, reservades a promoció
interna i publicada en el DOGC núm. 7997 de 7 de novembre de 2019.
Vista la resolució de data 25 de març de 2020 de la regidora delegada de Recursos Humans
núm. 2020/1633 en la què s'aprova rectificació d’error material de la convocatòria per cobrir
nou places administratives, publicada en el DOGC núm. 8214 de 31 d’agost de 2020. El
termini s’amplia 20 dies naturals des de l’endemà de la seva publicació en el diari oficial.
Vist el que disposa la base setena de la convocatòria i vista la modificació a aquest punt feta
per resolució de la regidora delegada de recursos humans de data 25 de març de 2020.
Atès que els càrrecs de Cap de Secció d’Esports i técnic de gestió de Recursos Humans es
troben vacant.
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.
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. NOMENAR el Tribunal qualificador per a la convocatòria per a la cobertura de 9
places d’administratiu/va, de l' escala d´administració general, subescala administrativa,
mitjançant el sistema de concurs-oposició, reservades a promoció interna, que es relaciona i
que estarà constituït de la manera següent:
Titular: El/la cap de Servei de RH, Pedro Arco Montalbán
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Suplent: La cap de la Secció de contractació, Paqui Pérez Mesa
Vocals:
Titular: La cap de la Secció d' urbanisme, Olga Galán Requena
Suplent: Lletrat, Ramón Besora González
Titular: L' administrativa del Servei d' ocupació, Ana Gutierrez Lemuz
Suplent: L' administrativa del Servei de patrimoni, Francisca Andrade Santana
Titular: La cap de la secció d' esports, (actualment, lloc de treball vacant)
Suplent: La cap de la secció de seguretat, Angels Nebrera Navas
Secretària:
Titular: La técnica de gestió de RRHH, (actualment,lloc de treball vacant)
Suplent: L' administrativa del Servei de RRHH, Pepi Barcos San Andres
Segon. CONVOCAR les persones nomenades per a la constitució del Tribunal qualificador
de la convocatòria per a la cobertura de 9 places d´administratiu/va, de l' escala
d´administració general, subescala administrativa, mitjançant el sistema de concurs-oposició,
reservades a promoció interna. el dia 17 de novembre de 2020, a les 9,30h, al Servei de
Recursos Humans, C. Santa Marcel·lina, 1.
Tercer. 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

