Procediment Genèric Recursos Humans
21/2020/SQRRHH
ANUNCI
En data 29 de setembre de 2020 s’ha adoptat el Decret 202003197 de la tinenta
d’alcaldia de Serveis Centrals i Recursos Humans, pel qual s’aprova la resolució
provisional d'admesos i exclosos, del procés de selecció per cobrir temporalment,
mitjançant nomenament de personal funcionari/ària interí/na, per programa o fins a la
provisió definitiva de la plaça, de TÈCNIC/A d’AUXILIAR administració electrònica
(informàtica) C1 CD18 CE3, per procediment de concurs-oposició, i la constitució
d’una borsa de treball.
Transcorregut els 5 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, 6.2
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 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 de Tècnic/a d’Auxiliar
d’Administració Electrònica (Informàtica), per a la realització de treballs temporals,
substitucions i interinitats, que es produeixin en els llocs de treball reservats a
funcionaris d’administració especial, grup C1.
2. Vist que les Bases i la convocatòria es troben publicades al BOPB de data 20 de
febrer de 2020, CVE 2020005202.
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.
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.
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 per cobrir temporalment, mitjançant nomenament de personal funcionari/ària
interí/na, per programa o fins a la provisió definitiva de la plaça, de tècnic auxiliar
administració electrònica (informàtica) C1 CD18 CE3, per procediment de concursoposició, i la constitució d’una borsa de treball
Aquest document és una còpia impresa del document electrònic amb referència 13065310276054565451 , ha estat generat amb
l’aplicació informàtica BUROWEB i signat electrònicament.

1

Persones aspirants admeses provisionalment:

1
2
3
4
5
6
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16

Núm. Registre

NIF (4 últims dígits)

Exempt/a nivell Català

2018010305
2018010396
2018010528
2018010597
2018010634
2018011027
2020003144
2020003175
2020003592
2020003801
2020003833
2020004020
2020004085
2020004095
2020004148
2020004150

664V
804G
849K
168W
663Z
624Q
835M
825W
702Y
933M
955C
809P
494V
327S
703K
595Q

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

Persones aspirants excloses: Cap
Segon. Si en el termini de 5 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.
Tercer. 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
Quart. 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 C fins al mateix dia de la realització de la prova de català.
Cinquè. Designar el Tribunal de selecció que estarà format per les persones següents:
President/a:

Titular: Alfons Amate Cozar (Tècnic Mig TIC)
Suplent: Meritxell Montfort Camprubí ( Cap de Recursos Humans)

Vocals:

Titular: Pilar Castillejo Medina (Tècnica auxiliar d’informàtica)
Suplent: Pilar Dolado Visus (Tècnica Mig Promoció i Atenció Ciutadana)
Titular: Hugo Barros Moreno (Tècnic superior)
Suplent: Vanessa Pérez Moya (Tècnica superior)

Titular (EAPC): Joan Martínez García
Suplent (EPAC): Jordi Jovani Aubanell
Secretari/ària (amb veu i 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.
Sisè. El tribunal resta convocat per a la seva constitució el dia 23 d’octubre de 2020,
a les 10.00h a la Casa Consistorial.
Setè. Comunicar a les persones no exemptes de realitzar la prova de coneixements de
la llengua catalana prova de català, que la data de realització de la prova serà el dia 13
d’octubre de 2020, a les 10.00 hores, al Casal Serra dels Galliners, Carrer Pintor Vila
Puig, 22, de Sant Quirze el 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.
Vuitè. La prova de coneixements teoricopràctics, es realitzarà el dia 23 d’octubre de
2020, a les 10.30 hores, al Casal Serra dels Galliners, Carrer Pintor Vila Puig, 22, de
Sant Quirze del Vallès.
Novè. 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 7.7 de les Bases de la convocatòria aprovades.
Desè. 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 16/10/2020 a les 11:24:42

