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RESOLUCIÓ
NOMENAMENT TRIBUNAL QUALIFICADOR CONVOCATORIA NP03/2020 DE
DE PERSONAL NO PERMANENT PER OCUPAR AMB CARÀCTER TRANSITORI
LLOCS DE TREBALL OFICIALS BRIGADA MUNICIPAL (EXP. 390/2020/0000003)
Vista la resolució de la Regidora delegada de recursos humans de data 25 de setembre de
2020, amb núm. 2020/4058, mitjançant la qual s’aprova la convocatòria NP03/2020 de
selecció de personal no permanent per ocupar amb caràcter transitori llocs de treball d’oficials
de brigada municipal reservats a personal funcionari o laboral fix, a fi i efectes d’establir un
ordre de preferència per proveir les vacants i les necessitats d’ocupació que es produeixin.
Vist el que disposa la base quarta de la convocatòria NP03/2020
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 NP03/2020 de selecció de
personal no permanent per ocupar amb caràcter transitori llocs de treball d’oficials de brigada
municipal, reservats a personal funcionari o laboral fix, a fi i efectes d’establir un ordre de
preferència per proveir les vacants i les necessitats d’ocupació que es produeixin, que es
relaciona i que estarà constituït de la manera següent:
President/a:
Titular: Sr. Pedro Arco Montalbán, cap de Servei de RRHH
Suplent: Sra. Francisca Pérez Mesa, cap de Secció de Contractació i Compres
Vocals :
Titular: Sr. Joaquim Hernández Núñez. Designat per l'EAPC
Suplent: Sr. Josep Oriol Soler Casas. Designat per l'EAPC
Titular: Sr. Miguel Angel Romero Cabra, cap de la Brigada Municipal d’obres
Suplent: Sra. Ester Noguera Prat, cap de Servei d’Espais Públics
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Titular : Sra. Pilar Romero Muñoz cap d’Equip de gestió de RRHH
Suplent: Sra. Josefa Barcos San Andrés, Administrativa servei de RRHH
Segon. CONVOCAR les persones nomenades per a la constitució del Tribunal qualificador
de la convocatòria NP03/2020 per a la de selecció de personal no permanent per ocupar amb
caràcter transitori llocs de treball d’oficials de brigada municipal reservats a personal
funcionari o laboral fix, a fi i efectes d’establir un ordre de preferència per proveir les vacants
i les necessitats d’ocupació que es produeixin, el dia 6 de novembre 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

