Decret: 20192702
Data: 28/08/2019
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Centrals
158/2019/SQRRHH

Resolució provisional d'admesos i exclosos del procés de selecció per a cobrir mitjançant
concurs, de dos administratius/ves per a l’execució del projecte “Implementació de
l’administració electrònica al món local”, mitjançant nomenament interí per programa.

ANTECEDENTS
1. Mitjançant decret d’Alcaldia de data 19 de juliol de 2019 núm. 20192398, es van
aprovar les bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció mitjançant
concurs per cobrir 2 places d’administratius/ves C1, CD18, CE 2 per l’execució del
projecte “Implementació de l’administració electrònica al món local”, mitjançant
nomenament interí per programa.
2. Les Bases i la convocatòria es van publicar al BOPB de data 24 de juliol de 2019, CVE
2019026764.
3. El termini de presentació de les sol·licituds per a participar en el procés selectiu va
finalitzar el dia 13/08/2019.
FONAMENTS DE DRET
Convocatòria i bases reguladores d’aquest procés selectiu aprovades per decret d’Alcaldia
de data 19/07/2019 i publicades al BOPB de 24/07/2019.
Atès l’article 78 del Decret 214/1990, Reglament del Personal al servei de les entitats
locals.
DISPOSICIÓ
La tinenta d'alcaldia de l’Àrea de Serveis Centrals i Recursos Humans, actuant per
delegació de l'alcaldessa, de conformitat amb el cartipàs vigent, resol:
Primer.- Declarar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses al
procés selectiu per cobrir 2 places d’administratius/ves per a l’execució del programa
“Implementació de l’administració electrònica al món local”.
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Persones aspirants admeses provisionalment:
Núm. Registre
2019012473
2019012608
2019012619
2019012637
2019012639
2019012696
2019012721

NIF
(4 últims dígits)
766X
038F
819J
321S
978Y
042W
842A

Persones aspirants excloses :
Reg.Entrada
2019011991
2019012195
2019012698
2019012725
2019012750
2019012883

NIF/NIE (4
últims dígits)
896P
866H
056C
965Y
414J
836F

Motiu
Manca projecte
Manca projecte
Projecte manca requisits d’extensió mínima de fulls
Manca projecte
Sol·licitud presentada fora de termini
Manca projecte

Segon. - D’acord amb la base 6, transcorregut el termini de 10 dies des de l’endemà de la
publicació d’aquesta resolució, sense que s’hagin presentat al·legacions, l’admissió
provisional de les persones candidates esdevindrà definitiva, sense que calgui l’adopció
d’una nova resolució, ni la seva publicació.
Tercer.- Les persones aspirants pendents d’acreditar el certificat negatiu d’antecedents
per delictes sexuals, hauran d’aportar-lo o d’autoritzar aquesta Administració la seva
consulta, abans de la contractació. En el cas que no s’aporti o que el certificat no sigui
negatiu, la persona proposada no podrà ser contractada i quedaran anul·lades totes les
seves actuacions en el procés selectiu.
Quart.- D’acord amb la base 7 el Tribunal Qualificador del procés selectiu estarà integrat
per les següents persones.
Presidenta:
Titular: Helena Muñoz Amorós, Secretària General. Suplent: Pere Gallego Cañizares,
Tècnic assessor jurídic secretaria.
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Vocals:
Titular: José Maria Valero Sánchez, representant de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya. Suplent: Angel Carrasco Mas, representant de l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya.
Titular: Joan Cabré Gascón, Cap de Serveis Econòmics i Promoció Econòmica. Suplent:
Javier Goytisolo Marquínez, Interventor.
Titular: Vanessa Pérez Moya, TAG Secretària. Suplent: Antònia Reches Montilla, Cap
d’Àrea d’acció social.
Secretària: Ana Mª Lao López, Servei de Recursos Humans. Suplent: Glòria López Faz,
Servei de Recursos Humans.
Podrà assistir en el desenvolupament del procés selectiu un membre designat per la
representació del personal de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, que actuarà amb
veu però sense vot.
Aquest Tribunal Qualificador es constituirà el dia 18 de setembre de 2019 a les 09.30
hores al Casal Serra del Galliners (C/Pintor Vial Puig, 22), i les proves es realitzaran:
Primera fase : Presentació / exposició oral del projecte, es realitzarà el dia 18 de
setembre de 2019 al Casal Serra del Galliners (C/ Pintor Vila Puig, 22) a les següents
hores :
Núm. Registre
2019012473
2019012608
2019012619
2019012637
2019012639
2019012696
2019012721

NIF
(4 últims dígits)
766X
038F
819J
321S
978Y
042W
842A

Hora
10,00
10,15
10,30
11,15
11,30
11,45
12,00

Les persones aspirants s’hauran d’identificar amb el corresponent DNI i portar el projecte
gravat en un USB per projecció Power Point o arxiu pdf.
Coneixements de les llengües oficials : Totes les persones admeses en el present decret
acrediten els coneixements de les llengües oficials establerts a les bases
Segona fase: Valoració de mèrits a les 12,30 hores.
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Cinquè.- Publicar el present decret a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i comunicar-ho als representants sindicals.
Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura
Ho disposo,

Laura Flos Pérez - DNI 35039296S (TCAT)
Tinenta d'Alcaldia de Serveis Centrals i RRHH
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 27/08/2019 a les 14:40:02

Dono fe,

El secretari accidental
CPISR-1 C Hugo Barrós Moreno
Secretària
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 28/08/2019 a les 9:51:36
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