Decret: 20194065
Data: 13/12/2019
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Centrals
264/2019/SQRRHH

Resolució provisional d'admesos i exclosos, procés per a proveir de forma interina una
plaça de tècnic/a superior en Dret, escala Administració General, grup A1, a la qual
s’adscriu el lloc de treball de cap de l’Àrea de Territori, Ecologia Urbana i Espai Públic.

ANTECEDENTS
1. La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 12 de novembre de 2019, va aprovar la
convocatòria i les bases reguladores del procés de selecció per a proveir de forma
interina una plaça de tècnic/a superior en Dret de la plantilla de funcionaris/àries de
l’Escala Administració General, grup A1, a la qual s’adscriu el lloc de treball de cap de
l’Àrea de Territori, Ecologia Urbana i Espai Púbic.
2. Les Bases i la convocatòria es troben publicades al BOPB de data 14 de novembre de
2019.
3. El termini de presentació de les sol·licituds per a participar en el procés selectiu va
finalitzar el dia 4 de desembre de 2019.
FONAMENTS DE DRET
Convocatòria i bases reguladores d’aquest procés selectiu aprovades per acord de la
Junta de Govern Local de 12/05112019 i publicades al BOPB de 14/11/2019.
Atès l’article 78 del Decret 214/1990, Reglament del Personal al servei de les entitats
locals.
DISPOSICIÓ
La tinenta d'Alcaldia 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 al procés selectiu
per a proveir de forma interina una plaça de tècnic/a superior en Dret de la plantilla de
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funcionaris/àries de l’Escala Administració General, grup A1, a la qual s’adscriu el lloc de
treball de cap de l’Àrea de Territori, Ecologia Urbana i Espai Púbic.
Persones aspirants admeses provisionalment:
Núm.Registre
NIF(4 últims dígits)
2019017798
9492T
2019018262
662G
2019018435
231D
Persones aspirants excloses provisionalment (marcat amb “x” el requisit que falta)
Núm.Registre
2019017721

NIF(4 últims
dígits)
555A

Taxa

Català

x

x

Segon. - Transcorregut el termini de 5 dies des de l’endemà de la publicació d’aquest
acord en el tauler d’anuncis i la web municipal, sense que s’hagin presentat al·legacions,
l’admissió o exclusió provisional de les persona candidates esdevindrà definitiva, sense
que calgui l’adopció d’un nou acord, ni la seva publicació.
Tercer.- D’acord amb la base 8.1 el Tribunal Qualificador del procés selectiu estarà
integrat per les següents persones.
President:
Titular: Pere Gallego Cañizares, lletrat municipal. Suplent: Laura Ferrera Andrés, lletrada
municipal
Vocals:
Titular: M. Josep Tuyá Manzanera, representant de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya. Suplent: Òscar González Ballesteros, representant de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.
Titular: Javier Goytisolo Marquínez, Interventor municipal. Suplent: Joan Cabré Gascón,
cap de l’Àrea d’Economia i Promoció Econòmica Local.
Titular: Jordi Sunyer Pujol, Enginyer municipal. Suplent: Francesc Fortuny, arquitecte
municipal.
Secretària (amb veu i vot): Vanessa Pérez Moya, TAG-Secretaria. Suplent: Antonia
Reches Montilla, cap de l’Àrea d’Acció Social.
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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.
El tribunal resta convocat per a la seva constitució el dia 9 de gener de 2020, a les 8:30h
al Casal Serra de Galliners (c/ Pintor Vila Puig, 22).
Segona prova: Coneixements teoricopràctics es realitzarà el dia 9 de gener de 2020 a les
09.30h al Casal Serra del Galliners (C/ Pintor Vila Puig, 22).
Quart.- Publicar aquest decret a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, i comunicar-ho als representants sindicals.
Ho disposo,

Laura Flos Pérez - DNI 35039296S (TCAT)
Tinenta d'Alcaldia de Serveis Centrals i RRHH
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 13/12/2019 a les 15:33:41

Dono fe,

Pedro A. Gallego Cañizares
Serveis Jurídics - Tècnic d'Administració
General
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 13/12/2019 a les 15:37:01
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