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RESOLUCIÓ
RESOLUCIÓ DEL PROCÉS SELECTIU 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 VII, MESTRE/A (EXP. 390/2019/0000005_7)
En data 17 de febrer de 2020, la Regidora delegada de Recursos Humans adopta la resolució
núm. 2020/829 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.
En data de 26 de novembre de 2020, el Tribunal designat en el procés selectiu, eleva a
l’òrgan competent la proposta de la llista de les persones que per estricte ordre de puntuació
han superat aquest procés selectiu perquè puguin ser cridades, per a la cobertura de places
vacants, de substitucions de personal i desenvolupament de funcions no previstes als llocs de
treball.
Vist el que disposen les bases específiques, les Bases marc de l'Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès que regulen la selecció de places de règim funcionarial, aprovades pel Ple de
l'Ajuntament en sessió del dia 24 de juliol de 1997, publicades al BOPB núm. 210, el 2 de
setembre de 1997, per allò que disposen els articles 55 i següents del Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al
servei de les entitats locals i la resta de normativa d'aplicació.
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. RESOLDRE la convocatòria NP07/2019 – ANNEX VII- Mestre/a i APROVAR la
llista de les persones que per estricte ordre de puntuació de selecció poden cobrir les places
vacants, les substitucions de places o desenvolupar funcions no previstes en llocs de treball a
l'Ajuntament de Cerdanyola, i que integraran la corresponent borsa de treball que es transcriu
a continuació:
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Segon. PUBLICAR aquesta resolució al tauler d’edictes electrònic de la corporació i donar
difusió al web municipal (www.cerdanyola.cat).
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La regidora delegada de Recursos Humans
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