Procediment Genèric Recursos Humans
308/2019/SQRRHH
ANUNCI
En data 27 d’agost de 2020 s’ha adoptat el Decret 202002864 de la tinenta d’alcaldia
de Serveis Centrals i Recursos Humans, pel qual s’aprova la resolució provisional
d'admesos i exclosos, en el procés de selecció convocat mitjançant convocatòria 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
d’ENGINYER/A TÈCNIC/A, de la de la plantilla de funcionaris de l’ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.
Transcorregut els 10 dies hàbils que disposaven les persones aspirants excloses
provisionalment per presentar reclamacions o rectificacions oportunes, i sense haver
rebut cap reclamació o al·legació, aquest decret esdevé definitiu segons la base, 7.5
de la convocatòria.
El redactat d’aquest decret és literalment el següent :
“ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 14 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 PLAÇA d’ENGINYER/A TÈCNIC/A,
inclosa incloses en l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2018, (taxa addicional
estabilització de l’ocupació temporal) de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
2. Vist que les Bases i la convocatòria es troben publicades al BOPB de data 29 de
gener de 2020, CVE 2020002091
3. Atès que el termini de presentació de les sol·licituds per a participar en el procés
selectiu va finalitzar el dia 18 de febrer de 2020.
4. Atesa la declaració de l’estat d’alarma per part del Govern de l’Estat, mitjançant el
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, parcialment
modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, que va suspendre
temporalment els terminis administratius que deriven dels processos de selecció.
La vigència de l'estat d'alarma ha estat prorrogada fins el 21 de juny de 2020 (Reial
decret 476/2020, de 27 de març, Reial decret 487/2020, de 10 d’abril, Reial decret
492/2020, de 24 d’abril, Reial Decret de 514/2020, de 8 de maig, Reial decret
537/2020, de 22 de maig i Reial Decret 555/2020, de 5 de juny, que el prorroga fins
el dia 21 de juny de 2020).
5. Vist que pe Decret d’Alcaldia núm. 202001207 de 15 de març d’aprovació de
mesures excepcionals adreçades a tots els membres electes i al personal al servei
de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, empreses i serveis vinculats, per limitar
la prestació dels serveis públics bàsics i restringir la mobilitat del personal amb
l'objectiu de contenir i reduir al màxim la propagació de la infecció de la malaltia
coronavirus COVID-19, . va posposar la celebració de les proves selectives dels
processos de selecció en tràmit.
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6. Vist que per Reial Decret 537/2020, va aixecar la suspensió dels tràmits i terminis
administratius amb efectes 1 de juny de 2020, establint que el còmput determinis
administratius que hagin estat suspesos es reiniciarà si així s’ha previst en una
norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l’estat d’alarma i les seves
pròrrogues. (derogació expressa de les Disposició addicional tercera, amb efectes
de l’1 de juny).
7. Vist que el document “DESPLAGAMENT I IMPLANTACIÓ DEL PLA DE RETORN
PROGRESSIU A L’ACTIVITAT I AL TREBALL PRESENCIAL” de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès preveu la suspensió de les proves presencials i de caràcter
massiu que caràcter massiu d’accés a l’ocupació pública, no obstant, l’òrgan
convocant podrà acordar la celebració de proves selectives presencials realitzades
sempre que no contradiguin les limitacions establertes en cada territori, en quant a
nombre màxim de persones i altres mesures de seguretat.
FONAMENTS DE DRET
Convocatòria i bases reguladores d’aquest procés selectiu aprovades per acord de la
Junta de Govern Local de 14/01/2020 i publicades al BOPB de 29/01/2020.
Atès l’article 78 del Decret 214/1990, Reglament del Personal al servei de les entitats
locals.
Regulació prevista en el document “DESPLAGAMENT I IMPLANTACIÓ DEL PLA DE
RETORN PROGRESSIU A L’ACTIVITAT I AL TREBALL PRESENCIAL”, aprovat per
Decret d’Alcaldia núm. 202002034, de 8 de juny de 2020.
Mesures preventives COVId-19 per desenvolupament de processos de selecció en
l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès, publicades a la seu electrònica de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès (https://www.santquirzevallès.cat).
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 provisional de persones aspirants admeses i excloses al
procés selectiu 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 d’ENGINYER/A TÈCNIC/A, inclosa incloses en l’oferta d’ocupació pública per
a l’any 2018, (taxa addicional estabilització de l’ocupació temporal) de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès
Persones aspirants admeses provisionalment:

1
2
3

Núm. Registre

DNI (4 últims dígits)

Exempt/a Català

2020001283
2020001948
2020002054

230A
013Q
484D

SI
SI
SI

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

2020002094
2020002101
2020002243
2020002388
2020002381
2020002327
2020002377
2020002487
2020002531
2020002543
2020002545
2020002551
2020002599
2020002602
2020002630
2020002624
2020002626
2020002637
2020002651
2020002656
2020002657
2020002659
2020002780

842M
054N
710H
250C
813K
360J
822N
647P
786W
006D
276S
979T
077F
894B
127J
143Q
941G
786X
955E
665F
603Z
919T
795M

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

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

1
2
3

Núm.Registre

DNI (4 últims dígits)

Taxa

2020002460
2020002455
2020002557

803F
077Z
339B

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 tauler d’edictes i a
la
seu
electrònica
de
l’Ajuntament
de
Sant
Quirze
del
Vallès
(https://www.santquirzevallès.cat), perquè puguin esmenar les deficiències.
Tercer. Transcorregut el termini per a l'esmena de deficiències, l'alcaldessa o el tinent
d’alcaldia delegat en un nou termini de 30 dies naturals següents 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. Si en el termini de 10 dies hàbils no s’ha produït cap reclamació, al·legació o
esmena, la llista provisional d’admesos passarà a ser automàticament definitiva, sense
necessitat de nova publicació.
Cinquè. Les persones aspirants pendents d’acreditar el certificat negatiu d’antecedent
per delictes sexuals, hauran d’aportar-lo o d’autoritzar aquesta Administració la seva
consulta, abans de la contractació. En el cas que no s’aporti o que el certificat no sigui
negatiu, la persona proposada no podrà ser nomenada i quedaran anul·lades totes les
seves actuacions en el procés selectiu
Sisè. Les persones aspirants admeses, no exemptes de realitzar la prova de català,
poden acreditar estar en possessió del certificat de coneixements de català de nivell
de suficiència C1 fins al mateix dia de la realització de la prova de català.
Setè.- Designar el Tribunal de selecció que estarà format per les persones següents:
President/a:

Titular: Jordi Sunyer Pujol (Enginyer)
Suplent: Joan Cabre Gascón (Tresorer)

Vocals:

Titular: Montserrat Porqueras Montolio (Tècnica de gestió)
Suplent: Lidia Herrero Sansano (Tècnica de gestió)
Titular: Guimel Castanye Josa (Tècnic mig de Medi Ambient)
Suplent: Mª Pilar Torres Iglesias (Arquitecta tècnica)
Titular: Francesc Fortuny Agramunt (Arquitecte)
Suplent: Hugo Barrós Moreno (Tècnic superior)
Titular (EAPC): Marcos Pérez Todoli
Suplent (EPAC): Miguel Ángel Gutiérrez Simón

Secretari/ària (amb veu i sense vot):
Titular: Anna Lao (Administrativa RRHH)
Suplent: Elisabet Sousa Brioa (Tècnica RRHH)
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.
Vuitè. El tribunal resta convocat per a la seva constitució el dia 28 de setembre de
2020, a les 10.00h a la Casa Consistorial.
Novè. Comunicar a la persona no exempta de realitzar la prova de coneixements de la
llengua catalana (prova de català), que la data de realització de la prova serà el dia 22
de setembre de 2020, a les 09.30 hores, al Casal Serra dels Galliners, Carrer Pintor
Vila Puig, 22, de Sant Quirze del Vallès.
D’acord amb les Bases de la convocatòria, aquesta prova és eliminatòria, i caldrà
obtenir la qualificació d’apte/a, per tal de procedir a la correcció de la prova de
coneixements teoricopràctics i segona fase.

Desè. La prova de coneixements teoricopràctics, es realitzarà el dia 28 de setembre de
2020, a les 10.30 hores, al Casal Serra dels Galliners, Carrer Pintor Vila Puig, 22, de
Sant Quirze del Vallès.
Onzè. Informar als participants que la presentació a la pràctica de les proves d’aquest
procés comporta l’acceptació de les mesures preventives col·lectives que implanti
l’organització pel desenvolupament de les proves de selecció, així com les facultats del
tribunal d’excloure participants per raons de salut pública, de conformitat amb la
clàusula 8.8 de les Bases de la convocatòria aprovades.
Dotzè.- Publicar el present decret al tauler d’edictes i a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (https://www.santquirzevallès.cat), i comunicarho a la representació sindical.”
Contra aquesta resolució, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia hàbil següent al de la notificació o publicació en els diaris oficials.
Alternativament i potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant la
l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en el termini d’un mes a
comptar del dia hàbil següent al de la publicació o notificació.
Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura.

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 22/09/2020 a les 17:17:17

