
 
 

 

 
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA  DEL VALLÈS    
SERVEI DE RRHH       
CONVOCATÒRIA PERSONAL NO PERMANENT    
Codi:NP07/2019 Annex XV      
Lloc de treball: Tècnic/a mitjà/ana especialista Gent Gran   
Sistema: Concurs-Oposició       

 

 

El Tribunal designat del procés de referència, amb dates 22 i  26 d’octubre de 2021, ha pres els següents acords:  

 

 

 Publicar la relació de les persones aspirants que no s’han presentat al procés selectiu de referència: 

 

ÁLVAREZ  CISNEROS, FERRAN   ***0777** 

ASENSIO  NAVES, ANA    ***4605** 

BARRABES LABRADOR, ARES ***9536** 

GARCIA-DONAS  ROMERA, ANA   ***3940** 

NEIRA DANGELO, MARÍA LUCIANA ***5301** 

PASCUAL MONCADA, MARIA ISABEL ***4847** 

PEIRO MILIAN, INMACULADA ***8370** 

SIMON BARTOMEUS, RAMON ***7693** 

VALLS MARTÍ, MERITXELL ***3974** 

YANOVSKY MARTI, ELISABET IRENE  ***3882** 
 

  



 Publicar, per ordre de classificació, la relació de les persones aspirants que han superat el procés selectiu de referència 

 

          

  a) Fase 

oposició  
b) Fase concurs  

   

Cognoms i nom DNI 
Exercici 

teòric/pràctic 

b.1.) Experiència 

professional 
b.2) Nivell acadèmic 

b.3) Formació 

complementària  

relacionada 

amb el lloc 
TOTAL 

  

2.1 

Adm. 

Pública 

2.2 

Empresa 

privada 

Superior 

en 2 

nivells  

Superior 

en 1 

nivell  

Superior 

a 

l'exigida 

 (Cursos, 

jornades, 

seminaris) 

PARRILLA ILLA, JOAN F. ***4513** 19,00 1,01 0,20       1,90 22,11 

ABAD MORROS, 

ANTONIO ***8430** 12,75 0,14 1,00     0,50 1,55 15,94 

MEDINA ROMERO, 

JAVIER ***5922** 10,00           1,40 11,40 

CAMPOS TRUJILLO, SARA ***0901** 7,35        

 

El Tribunal Qualificador declara aprovada la llista de persones que han superat aquest procés selectiu i eleva a l’òrgan competent perquè puguin ser cridades 

per ordre de puntuació. 

 

Es concedeix un termini de 10 dies naturals per a subsanacions i possibles reclamacions a partir de l'endemà de la publicació en el web municipal. Si cap 

persona  presenta  al·legacions dins del termini establert, el Tribunal Qualificador  declara aprovada la llista de persones que han superat aquest procés selectiu i 

l'elevarà a l’òrgan competent perquè puguin ser cridades per ordre de puntuació.  

 

 

La secretària del Tribunal 

 

Cerdanyola del Vallès, 29 d’octubre de 2021 


