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En data 19 de desembre de 2019 s’ha aprovat el decret 20194123 de la tinenta
d’alcaldia de Serveis Centrals i Recursos Humans, pel qual s’aprova el llistat
provisional d’admesos i exclosos del procediment extraordinari per la taxa addicional
d’estabilització de l’ocupació temporal, per a la provisió definitiva, i la constitució d’una
borsa de treball, per a substitucions o interinatges, mitjançant procés selectiu per
concurs oposició, d’una plaça de Tècnic Auxiliar Delineant, inclosa en l’oferta pública
per a l’any 2018, de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, el redactat d’aquest decret
és literalment el següent :
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“ANTECEDENTS DE FET
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1. La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 21 de maig de 2019, va aprovar la
convocatòria i les bases reguladores específiques per la provisió, definitiva,
mitjançant el procediment extraordinari de la taxa addicional d’estabilització de
l’ocupació temporal, a l’empara d’allò que preveu l’article 19.Uno.6 de la Llei 3/2017,
de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, amb relació a
la disposició transitòria quarta de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, d’una plaça de
tècnic/a auxiliar (delineant), grup C1, Administració Especial, inclosa en l’oferta
pública d’ocupació per a l’any 2018.

Data 7-1-2020

2. Vist que el BOPB del dia 19 d’abril de 2019 va publicar l’anunci d’aquesta
convocatòria.
3. Atès que el dia 26 de juny de 2019 va finalitzar el termini per presentar les
sol·licituds al procés selectiu.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

FONAMENTS DE DRET

Convocatòria i bases reguladores d’aquest procés selectiu aprovades per acord
de la Junta de Govern Local de 21/05/2019 i publicades al BOPB de
19/04/2019.
Atès l’article 78 del Decret 214/1990, Reglament del Personal al servei de les
entitats locals.
DISPOSICIÓ
La tinenta d’Alcaldia de Recursos Humans i Serveis Centrals, resol:

B

Primer.- Declarar la relació de persones aspirants admeses i excloses provisionalment,
del procés selectiu, per la provisió, definitiva, mitjançant el procediment extraordinari
de la taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal, a l’empara d’allò que
preveu l’article 19.Uno.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals
de l’Estat per a l’any 2017, amb relació a la disposició transitòria quarta de l’Estatut
Bàsic de l’empleat públic, d’una plaça de tècnic/a auxiliar (delineant), grup C1,
Administració Especial, inclosa en l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2018.

Persones aspirants admeses provisionalment:
Aquest document és una còpia impresa del document electrònic amb referència 12431131560367730333 , ha estat generat amb
l’aplicació informàtica BUROWEB i signat electrònicament.
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DNI / NIF

2019009428
2019009468
2019010284
2019010574
2019010619

714Q
430C
844Z
527J
884G

( 4 últims
dígits)

Taxa

X

Català C

Titulació

X

X
X
X
X
X

X
X

Segon.- Donar a les persones aspirants a les quals els hi manca algun requisit, un
termini de deu dies hàbils, des de la publicació del present decret al BOPB i a la seu
electrònica de l’Ajuntament, perquè puguin esmenar les deficiències.
Tercer. - Transcorregut el termini per a l'esmena de deficiències, l'alcaldessa o la
tinenta d’alcaldia delegada en un nou termini d'un mes dictarà un nou decret pel qual
declararà admesos definitivament els aspirants inicialment exclosos que hagin corregit
adequadament les deficiències i exclosos definitivament aquells que no hagin atès el
requeriment adreçat a aquell efecte.
Quart.- El Decret que aprovi la relació d’aspirants admesos/es i exclosos/es
definitivament només es publicarà en la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès
Cinquè.- Designar el Tribunal de selecció que estarà format per les persones
següents:
President/a:

Titular: Jordi Sunyer Pujol (Enginyer municipal).
Suplent: Pere Gallego Cañizares (Lletrat municipal)

Vocals:

Titular: Francesc Fortuny Agramunt (Arquitecte)
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Núm.
Registre

Data 7-1-2020

Persones aspirants excloses provisionalment (està marcat amb una “X” el requisit que falta):
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367T
092F
940S
887X
505G
701N
835X
179K
672B
232Q
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2019010261
2019010289
2019010357
019010370
2019010506
2019010532
2019010561
2019010599
2019010615
2019010620

DNI / NIF
( 4 últims dígits)

B

Núm. Registre

Suplent: Vanessa Pérez Moya (TAG-Secretaria)

Tècnic especialista assessor (Col·legi Professional Delineants, Tècnics Superiors en
Projectes de Barcelona): Titular: Sr. Sergio Casado Álvarez; suplent: Sr. Eloy
Valdecantos Martínez.
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.
Sisè.- Convocar els membres del tribunal designat per a la seva constitució, el dia 17
de febrer de 2020, a les 9:00h, a la Casa Consistorial.

Setè.- Convocar les persones candidates per a la realització de les proves
segona prova de la fase d’oposició, de coneixements teòrics, el dia 17 de febrer de
2020, a les 9:30h, al Casal Serra de Galliners (C/ Pintor Vila Puig, 22).
La tercera prova de la fase d’oposició, de coneixements teòrics i pràctics, el dia 17 de
febrer de 2020, a les 11:30 h, al Casal Serra de Galliners (C/ Pintor Vila Puig, 22).
Vuitè.- Publicar el present decret al BOPB, a la seu electrònica municipal, i comunicarho a la representació sindical.”
L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa, i no pot ser impugnat
separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs
ajustat a Dret.
Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura.
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Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 20/12/2019 a les 13:15:21
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Secretari/ària (amb veu i vot):
Titular: Anna Lao López (administrativa RRHH)
Suplent: Elisabet Sousa Brioa (Tècnica RRHH)
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Titular (EAPC): Belén Garcia Quiñones
Suplent (EPAC): Jaume Pérez Herman

A

gestió
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de

Data 7-1-2020

(Tècnica
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Titular: Pilar Torres Iglesias (Arquitecta tècnica)
Suplent: : Montserrat Porqueras Montolio
d’urbanisme)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

