
 
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA  DEL VALLÈS  

SERVEI DE RRHH    

CONVOCATÒRIA: Cap de Secció d'Administrativa d'Alcaldia 

Sistema: Lliure designació    

Data:  09/02/2021    

 

Reunida, en data 5 de febrer de 2021,  la Junta d’avaluació de la convocatòria de 
referència, va acordar que la prova d’apreciació de la capacitat,  establerta a les bases de 
la convocatòria es valoraria amb un màxim de  36 punts  i  que la valoració dels mèrits 
dels aspirants es valoraria d’acord amb  el que s’estableixen les Bases marc reguladores 
de la provisió de llocs de treball, amb una puntuació màxima (amb la fase d’entrevista 
inclosa) de 18 punts. 

 

Els resultats de la prova realitzada en  data 5 de febrer, son els següents: 

 

Núm DNI Prova Pràctica 

1 38446553Y 32,35 

2 46600511G 30,00 

3 40896158L 27,10 

 

El resultat de la  valoració de la fase dels mèrits  es el següent: 
 
Núm. DNI 1. Antiguitat 2. 

Categoria 
3. Experiència 4.Titulació 5. Cursos de 

formació i/o 
perfeccionament 

TOTAL 

1 40896158L 2,00 2,00 5,50 1,00 3,00 13,50 

2 38446553Y 2,00 2,00 1,00 0,00 2,00 7,00 

3 46600511G 2,00 0,50 1,75 0,00 2,00 6,25 

 

 



El llistat provisional  per ordre de puntuació dels aspirants, tenint en compte que els 
elements de valoració establerts a les bases (les proves teòriques i/o pràctiques tindran 
un valor del 70% en la decisió final, i la resta de mèrits un 30%.) i a manca de 
l’entrevista establerta a les bases, és el següent: 
 

Núm 
DNI 

Prova Pràctica 
1. Antiguitat 

2. 
Categoria

3. 
Experiència 4.Titulació

5. Cursos de formació i/o 
perfeccionament TOTAL 

1 40896158L 27,10 2,00 2,00 5,50 1,00 3,00 40,60 

2 38446553Y 32,35 2,00 2,00 1,00 0,00 2,00 39,35 

3 46600511G 30,00 2,00 0,50 1,75 0,00 2,00 36,25 

 
 
 

La realització de les entrevistes tindrà lloc el dia 11 de febrer de 2021 a partir de les 
15,30h, seran de forma telemàtica. S’enviarà un correu electrònic a les persones 
aspirants amb l’enllaç corresponent i l’hora de l’entrevista. 

 

 

 

Cerdanyola del Vallès, 9 de febrer de 2021 

 

 

 


