Decret: 20194244
Data: 24/12/2019
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Centrals
264/2019/SQRRHH

Resolució definitiu 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.
4. Mitjançant decret 20194065 de data 13 de desembre de 2019, la tinenta d’alcaldia de
Serveis Centrals i Recursos Humans, va declarar la relació de persones aspirants
admeses i excloses provisionalment en el procés selectiu.
5. Vist que la sol·licitud amb número de registre 2019018638 no consta al llistat
provisional d’admesos i exclosos i compleix amb els requisits establerts a les bases
d’aquest procés selectiu.
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.
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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 definitiva de persones aspirants admeses i excloses al procés
selectiu 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.
Persones aspirants admeses definitivament:
Núm.Registre
2019017798
2019018262
2019018435
2019018638

NIF(4 últims
dígits)
9492T
662G
231D
866H

Persones aspirants excloses definitivament: (marcat amb “x” el requisit que falta)
Núm.Registre
2019017721

NIF(4 últims
dígits)
555A

Taxa

Català

x

x

Segon.- Publicar aquest decret al taulell d’edictes i 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 24/12/2019 a les 10:54:49

Dono fe,

Pedro A. Gallego Cañizares
Serveis Jurídics - Tècnic d'Administració
General
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 24/12/2019 a les 12:17:10
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