Decret: 202000467
Data: 29/01/2020
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Centrals
120/2019/SQRRHH

Resolució definitiva 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.

ANTECEDENTS
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.
2. Vist que el BOPB del dia 19 d’abril de 2019 va publicar l’anunci d’aquesta convocatòria.
3. Vist el decret 20194123 de data 19 de desembre de 2019 on s’aprova la relació de
persones aspirants admeses i excloses provisionalment.
4. Vist l’al·legació presentada en temps i forma per una de les persones candidates que
estava exclosa provisionalment per la titulació.
5. Segons consulta feta a la direcció General de Funció Pública del Departament de
Polítiques Digitals i Administracions Públiques, Servei Jurídic de Processos Selectius,
la Generalitat i l’Estat en el cas de professions regulades com en aquest cas delineant
si es demana la titulació específica i, a més, és un lloc d’Administració Especial (no
escala Administració General) s’ha d’excloure altres titulacions, però com a les bases
es demana una titulació equivalent que habiliti per a l’exercici de les funcions pròpies
del lloc de treball i no disposem de les funcions del lloc ni de la fitxa descriptiva del lloc
de treball, s’admet l’al·legació i es fa extensiu a les altres persones aspirants excloses
pel mateix motiu.
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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 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, 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 definitivament :

Núm. Registre

2019009468
2019010261
2019010289
2019010357
2019010370
2019010506
2019010532
2019010561
2019010574
2019010599
2019010615
2019010619
2019010620

DNI / NIF
( 4 últims dígits)

430C
367T
092F
940S
887X
505G
701N
835X
527J
179K
672B
884G
232Q

Persones aspirants excloses definitivament (està marcat amb una “X” el requisit que falta):
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Núm.
Registre

DNI / NIF

2019009428
2019010284

714Q
844Z

( 4 últims
dígits)

Taxa

Català C

Titulació

X

X
X

X
X

Segon.- Publicar el present a la seu electrònica municipal, l’e-tauler i comunicar-ho 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 29/01/2020 a les 11:29:44

Dono fe,

Pedro A. Gallego Cañizares
Serveis Jurídics - Tècnic d'Administració
General
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 29/01/2020 a les 16:17:16
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