Decret: 202000080
Data: 10/01/2020
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Centrals
119/2018/SQRRHH

Resolució definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la selecció, mitjançant
concurs, d’un/a tècnic/a per a l’execució del programa Pla Local de prevenció i gestió dels
residus municipals i gestió del verd urbà municipals, mitjançant nomenament interí per
programa

ANTECEDENTS
1. La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 26 de juny de 2018, va aprovar la
convocatòria i les bases reguladores per a la selecció, mitjançant concurs, d’un/a tècnic/a
per a l’execució del programa Pla Local de prevenció i gestió dels residus municipals i
gestió del verd urbà municipals, mitjançant nomenament interí per programa.
2. Vist que el BOPB del dia 12 juliol de 2018 va publicar l’anunci d’aquesta convocatòria.
3. Atès que el dia 01 d’agost de 2018 va finalitzar el termini per presentar les sol·licituds al
procés selectiu.
4. Atès que ja ha finalitzat el termini per esmenar deficiències els aspirants que restaven
exclosos.
FONAMENTS DE DRET
Convocatòria i bases reguladores d’aquest procés selectiu aprovades per acord de la
Junta de Govern Local de 26/06/18 i publicades al BOPB de 12/07/18.
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, actuant per delegació de l'alcaldessa,
de conformitat amb el cartipàs vigent, resol:
Primer.- Declarar la relació definitiva d’admesos i exclosos, de la convocatòria de
persones aspirants del procés per a la selecció, mitjançant concurs, d’un/a tècnic/a per a
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l’execució del programa Pla Local de prevenció i gestió dels residus municipals i gestió del
verd urbà municipals, mitjançant nomenament interí per programa
Persones aspirants admeses definitivament:
Núm. Registre
2018008480
2018008270
2018008500

NIF / NIE (4 últims dígits)

116N
856Y
519Y

Persones aspirants excloses definitivament:
Núm. Registre
2018008420
2018007908
2018007954
2018008628

NIF / NIE (4 últims dígits)

336T
214H
911Q
785V

Segon.- D’acord amb la base 8 el Tribunal Qualificador del procés selectiu es constituirà
el dia 23 de març de 2020, a les 09,00 hores al servei de Recursos Humans, i el formaran
les següents persones:
President:
Titular: Jordi Sunyer Pujol, cap de l’Àrea de Territori, Ecologia Urbana i Espai Públic (en
funcions). Suplent: Laura Ferrera Andrés, lletrada municipal.
Vocals:
Titular: Guimel Castañé Josa, Tècnic de Medi Ambient. Suplent: Lidia Herrero Sansano,
tècnica de gestió d’Acció Social.
Titular: Montserrat Porqueras Montolio, tècnica de gestió de Territori, Ecologia Urbana i
Espai Públic. Suplent: Vanessa Pérez Moya, TAG de secretaria.
Titular: Laura Vallvé Martí, tècnica de gestió d’Espai Públic i Infraestructures. Suplent:
Pere Gallego Cañizares, Tècnic assessor jurídic-lletrat.
Secretària:
Titular: Elisabet Sousa Brida, tècnica de Recursos Humans, Suplent: Eva Callado Estela,
tècnica de gestió d’Alcaldia-Presidència.
Assistirà, com a personal tècnic especialista, que col·laborarà en procés selectiu, amb veu
i sense vot, la Sra. Laura Ordaz Suárez.
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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.
Tercer.- La primera fase, valoració dels mèrits al·legats, es realitzaran el dia 23 de març
de 2020, a les 09,15 hores al Casal Serra de Galliners (c/. Pintor Vila Puig, 22).
Quart.- La segona fase, defensa de la ponència del projecte pels candidats/es (entrevista)
es realitzarà el dia 23 de març de 2020 al Casal Serra de Galliners (c/ Pintor Vila Puig, 22)
a les següents hores:
NIF/NIE (4
Hora
últims dígits)
2018008480
116N
11,00

Reg.Entrada

2018008270

856Y

13,00

2018008500

519Y

12,00

Les persones aspirants s’hauran d’identificar amb el corresponent DNI.
Cinquè.- Publicar el present decret a la seu electrònica, a l’e-tauler de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès i comunicar-ho als membres del tribunal i a la representació
sindical.
Ho disposo,

Laura Flos Pérez - DNI 35039296S (TCAT)
Tinenta d'Alcaldia de Serveis Centrals i RRHH
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 10/01/2020 a les 14:49:21

Dono fe,

Pedro A. Gallego Cañizares
Serveis Jurídics - Tècnic d'Administració
General
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 10/01/2020 a les 21:07:20
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