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NUMERO: 2020/4120
ESTAT

El document ha estat signat o aprobado_2 per :
1.- Regidora delegada de Recursos Humans de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

APROVAT
30/09/2020 12:15

RESOLUCIÓ
NOMENAMENT TRIBUNAL QUALIFICADOR 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 VII PROFESSORS EGB (MESTRE/A)
Vista la resolució de la Regidora delegada de recursos humans de data 17 de febrer de 2020,
amb núm. 2020/2612, mitjançant la qual s’aprova 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.
Vist el que disposa la base quarta de la convocatòria i vist ANNEX VII PROFFESSORS
EGB (MESTRE/A)
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 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 VII, que es relaciona i que estarà constituït de la manera següent:
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: Sra. Anna Puig Soler designada per l'EAPC
Suplent: Sr. Gerard Cuní Jutglar designat per l'EAPC
Titular: Sra. Rosa M. Pallarès Mercader. Cap de Servei d’educació
Suplent: Sra. Roser Alcaraz Garcia, Técnica del servei d’Educació
Titular: Sr Xavier Devesa Royo, Director EM La Sínia
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Suplent: Sra. Baudilia Rincón Millán Secretària-Administradora EM La Sínia
Titular: Sra. Montserrat Caballero Morales, Cap d’Estudis EM La Sínia
Suplent: Sra. Baudilia Rincón Millán Secretària-administradora EM La Sínia
Secretari/ària:
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Titular: Sra. M. Carmen Martínez Torres, administrativa servei de RRHH
Suplent: Sra. Josefa Barcos San Andrés, administra servei de RRHH
Segon. 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 VII Professors
EGB(Mestre/a). el dia 20 d’octubre de 2020 a les 10,00h, 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

