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AJUNTAMENT DE CERDANYOLA  DEL VALLÈS 
SERVEI DE RRHH 
CONVOCATÒRIA PERSONAL NO PERMANENT 
Codi: P05/2019 
Lloc de treball: TAG - TAE 
Sistema: Oposició  
   

   

 
El Tribunal designat del procés de referència, amb data 10 de desembre de de 2021, ha pres el següent acord: 
 

• Publicar les puntuacions obtingudes en les proves de coneixements específics i la prova pràctica de les persones aspirants que es van presentar. 
 
 

 
Cognoms i nom 

 
DNI 

2.Prova 
coneixement
s específics 

3.Prova 
pràctica 

GARCIA DURAN, PILAR  ***2904** 7,77 6,00 
SÁNCHEZ BENAVIDES, CRISTINA ***0080** 5,75 8,50 
FERRERA FONT, ANNA ***9162** 5,25 6,80 
SEGARRA ALEGRET, CARME 
ELISABET 

***6814** 2  

LOMERO GARCÍA, ANA ***6032** 1,32  
ROSALÉN VILA, ESTHER ***0900** 2,17  

  
D’acord amb el punt 2 de la base cinquena d’aquesta convocatòria ,i en relació amb la prova de coneixements específics : 
 
“Aquesta prova es puntuarà de 0 a 10 punts, i quedaran eliminades les persones aspirants que no obtinguin una puntuació igual o superior a 5 punts. 

Aquesta prova té caràcter obligatori i eliminatori”. 
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• Publicar, per ordre de classificació, la relació de les persones aspirants que han superat el procés selectiu de referència. 

 
 
 

GARCIA DURAN, PILAR ***2904** 8,20 7,77 6,00 1 5 2,00 1 30,97
SÁNCHEZ BENAVIDES, CRISTINA ***0080** 6,20 5,75 8,50 0,50 5 1,70 1 28,65
FERRERA FONT, ANNA ***9162** 6,80 5,25 6,80 0,50 1 20,35

TOTALCognoms i nom DNI 1. Test

2.Prova 

coneixements 

específics

3.Prova 

pràctica

Mestratge, 

Postgrau...

Llicenciatura, 

grau, 

diplomatura

Adm. Local
3.1. relacionats 

amb la plaça

3.2 No relacionats 

amb la plaça

a) Fase oposició 

 b) Fase concurs 

1.Titulacions
2. Experiència 

professional
3. Nivell de formació complementària

 
 
 
Es concedeix un termini de 10 dies naturals per subsanacions i possibles reclamacions a partir de l'endemà de la publicació a la web municipal 
 
 
Si cap persona presenta al· legacions dins del termini establert, el Tribunal Qualificador declara aprovada la llista definitiva de persones que han superat 
aquest procés selectiu. 
 
D’acord amb la base setena. Borsa de treball de la convocatòria: 
 
“Els/les aspirants que es presentin a les proves selectives i que no hagin obtingut plaça, passaran a formar part d’una borsa de treball que servirà per 

cobrir les necessitats de personal no permanent que es produeixin a partir de la data de publicació de la llista definitiva” 

 
 
 
 
 
 
 

       La secretària                        El  president 
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