Decret: 20191231
Data: 04/04/2019
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Interns
112/2018/SQRRHH

Resolució definitiva d'admesos i exclosos del procés de selecció per la provisió definitiva,
pel torn lliure, d’una plaça de tècnic/a auxiliar de Biblioteca.

ANTECEDENTS
1. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 19 de juny de 2018, va aprovar la
convocatòria i les bases reguladores específiques del procés selectiu per a la selecció,
pel torn lliure, mitjançant concurs oposició, d’una plaça de tècnic/a auxiliar de
biblioteca, Escala Administració Especial, subescala tècnica, grup de classificació C1,
CD 18, de la plantilla de funcionaris/àries de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a
la qual s’adscriu el corresponent lloc de treball de tècnic/a auxiliar de biblioteca.
2. Mitjançant decret 2019862 de data 1 de març de 2019, el tinent d’alcaldia d’Economia i
Serveis Interns, aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses en el
procés selectiu, va designar els membres del tribunal. Així mateix, va acordar la
realització de la segona i tercera prova de coneixements teòric i pràctics per al dia 30
d’abril de 2019, a les 9:00 hores, al casal Serra de Galliners.
3. Atès que no serà possible disposar de la Sala del Casal Serra de Galliners, per al dia
assenyalat, les proves segona i tercera de la fase d’oposició, es realitzaran el dia
06 de maig de 2019, a les 9:30 hores, a la sala Celler de la Masia de Can Barra,
passeig de Can Barra, s/n, Sant Quirze del Vallès.
4. Pel que fa als coneixements de català, les persones que han de fer la prova de
coneixements de català, en el cas que no puguin acreditar estar en posició del
certificat corresponent, resten convocades per al dia 10 d’abril de 2019, a les 10:00h,
al Consorci per a la Normalització Lingüística, Centre Cívic Masia de Can Feliu, c/
Eduard Tolrà, s/n, Sant Quirze del Vallès, per a realització de les proves.
FONAMENTS DE DRET
Convocatòria i bases reguladores d’aquest procés selectiu aprovades per acord de la
Junta de Govern Local de 1 d’agost de 2018 i publicades al BOPB de 27/09/2018.
Article 78 del Decret 214/1990, Reglament del Personal al servei de les entitats locals.
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DISPOSICIÓ
El tinent d’alcaldia delegat actuant per delegació de l’alcaldessa, d’acord amb el cartipàs
vigent, resol:
Primer.- Declarar la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses del
procés per a la selecció, pel torn lliure, mitjançant concurs oposició, d’una plaça de
tècnic/a auxiliar de biblioteca, Escala Administració Especial, subescala tècnica, grup de
classificació C1, CD 18, de la plantilla de funcionaris/àries de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès, a la qual s’adscriu el corresponent lloc de treball de tècnic/a auxiliar de
biblioteca.
Persones aspirants admeses definitivament:

Núm. Registre
2018007630
2018007690
2018007694
2018007708
2018007860
2018007877
2018007899
2018007933
2018007948
2018007972
2018008059
2018008078
2018008092
2018008094
2018008112
2018008144
2018008145
2018008148
2018008168
2018008169
2018008206
2018008217
2018008218

NIF / NIE
(4 últims
dígits)
025F
038W
124B
692F
202G
842A
285V
422L
253Y
359S
980R
445H
113N
019C
616H
262P
230J
047N
021T
287B
705H
885B
494W
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2018008227
2018008275
2018008285
2018008313
2018008315
2018008341
2018008343
2018008352
2018008353
2018008381
2018008403
2018008407
2018008409
2018008621
2018008639
2018008635
2018008763
2018008687
2018008656

208L
924H
754W
557T
130E
2116E
538N
487B
568A
093S
504T
234T
954D
119K
077H
111N
274E
281Q
609S

Persones aspirants excloses definitivament:

Núm. Registre
2018007642
2018007685
2018008172
2018008410
2018008416

NIF / NIE
(4 últims
dígits)
834K
307T
372N
668W
639K

Segon.- Comunicar a les persones admeses, en el procés selectiu per a la provisió
definitiva d’una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca, no exemptes de realitzar la prova
de coneixements de català, que la data de realització de les proves coneixement de la
llengua catalana serà el dia 10 d’abril de 2019, a les 10:00 hores, al Consorci per a la
Normalització Lingüística, Centre Cívic Masia de Can Feliu, c/ Eduard Tolrà, s/n, Sant
Quirze del Vallès, les persones que han de fer la prova de català son les següents:
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Núm. Registre
2018007860
2018008059

NIF / NIE
(4 últims
dígits)
202G
980R

Tercer.- Comunicar a les persones candidates admeses en el procés selectiu per a la
provisió definitiva d’una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca, que la segona i tercera
prova, de coneixements teòrics i pràctic, de la fase d’oposició, es realitzarà el dia 06
de maig de 2019, a les 9:30 hores, a la Sala del CELLER DE LA MASIA DE CAN
BARRA, passeig de Can Barra, s/n Sant Quirze del Vallès
Quart.- Publicar el present decret a la pàgina web i comunicar-ho a la representació
sindical.
Ho disposo,

Dono fe,

El tinent d'Alcaldia d'Economia i Serveis Interns

La secretaria,

Albert Falgueras Cuatrecasas

Helena Muñoz Amorós
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