Decret: 202002826
Data: 18/08/2020
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Centrals
20/2020/SQRRHH

Resolució definitiva d'admesos i exclosos, en el procés de selecció convocat per a la
formació d’una borsa de treball per a la realització de treballs temporals, substitucions i
interinitats, d’AUXILIAR TÈCNIC/A D’INFORMÀTICA, grup C2, en els llocs de treball
reservats a funcionaris/àries o laborals, segons la classificació en el Catàleg o en la RLLT.

ANTECEDENTS
1. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 28 de gener de 2020, va
aprovar les bases reguladores i la convocatòria que ha de regir el procés de selecció
mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de treball d’Auxiliar Tècnic/a d’Administració
Electrònica (Informàtica), per cobrir llocs de treball reservats a funcionaris/àries o laborals,
grup C2, segons la classificació en el Catàleg o en la RLLT.
2. Vist que les Bases i la convocatòria es troben publicades al BOPB de data 20 de febrer
de 2020, CVE 2020005206.
3. Atès que el termini de presentació de les sol·licituds per a participar en el procés
selectiu va finalitzar el dia 11 de març de 2020.
4. Vist decret núm. 202002505 de data 14 de juliol de 2020, a on la tinenta d’alcaldia de
Serveis Centrals i Recursos Humans, va declarar la llista provisional de persones
aspirants admeses i excloses, atorgant un termini de 10 dies hàbils per a esmenar les
deficiències a més de convocar als no exempts a la prova de català al dia 28 de juliol
de 2020.
5. Atesa l’acta de la prova de català de data 28 de juliol de 2020.
FONAMENTS DE DRET
Convocatòria i bases reguladores d’aquest procés selectiu aprovades per acord de la
Junta de Govern Local de 28/01/2020 i publicades al BOPB de 20/02/2020.
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 la per a la formació d’una borsa de treball d’auxiliar tècnic/a d’administració
electrònica (Informàtica), grup C2, de l’escala d’Administració General, per a la realització
de treballs temporals, substitucions i interinitats, que es produeixin en la plantilla de
funcionaris/àries de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Persones aspirants admeses definitivament:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Núm.Registre
2018010267
2018010347
2018010788
2020002853
2020003777
2020003835
2020003866
2020003946
2020004017
2020004021
2020004082
2020004094
2020004147
2020004150

NIF (4 últims dígits)
027V
095B
423X
537D
154W
955C
664V
336L
809P
261H
494V
327S
703K
595Q

Persones aspirants excloses definitivament (marcat amb “x” el requisit que falta)

Núm.Registre
1
2
3

2018010830
2020003593
2020004027

NIF (4 últims dígits)
022E
702Y
379A

Taxa Català
X
X
X

Segon. Publicar el present decret al tauler d’edictes i a la seu electrònica de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès (https://ww.santquirzevallès.cat), 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 18/08/2020 a les 13:30:40

Dono fe,

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 18/08/2020 a les 14:44:23
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