Decret: 202003950
Data: 24/11/2020
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Centrals
139/2020/SQRRHH

Resolució d’aspirants al procés de selecció amb caràcter urgent i inajornable de la
provisió per mobilitat funcional, mitjançant comissió de servei, d’un lloc de treball de
Tècnic Superior d’Economia reservat a funcionari.

ANTECEDENTS
1. La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2020, va aprovar
les bases reguladores específiques per la cobertura per mobilitat funcionarial,
mitjançant comissió de serveis, d’un lloc de treball de tècnic d’Economia, reservat a
funcionari en la plantilla municipal.
2. En data 09 d’octubre de 2020, s’aprova per decret d’Alcaldia número 202003358 la
modificació de les bases reguladores i la convocatòria urgent i inajornable de la provisió
per mobilitat funcional, mitjançant comissió de serveis, d’un lloc de treball de tècnic
d’Economia, reservat a funcionari en la plantilla municipal.
3. Les bases modificades es van publicar íntegrament al BOPB del dia 19 d’octubre de
2020, CVE 2020028560.
4. El termini de presentació d’instàncies va finalitzar el dia 02 de novembre de 2020.
FONAMENTS DE DRET
Convocatòria i bases reguladores modificades d’aquest procés selectiu aprovades per
decret d’Alcaldia número 202003358, el 09 d’octubre de 2020, i publicades al BOPB de 19
d’octubre 2020.
Atès l’article 78 del Decret 214/1990, Reglament del Personal al servei de les entitats
locals.
DISPOSICIÓ
La tinenta d’alcaldia delegat actuant per delegació de l’alcaldessa, d’acord amb el cartipàs
vigent, resol:
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Primer.- Declarar la relació de les persones aspirants a la convocatòria urgent i
inajornable de la provisió per mobilitat funcional, mitjançant comissió de serveis, d’un lloc
de treball de tècnic d’Economia, reservat a funcionari en la plantilla municipal de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Persona aspirant:
Núm.Registre
2020010838

NIF (4 últims
dígits)
196T

Segon.- D’acord amb la base 5 l’òrgan de valoració estarà format per les persones
següents:
President/a:

Titular: Javier Goytisolo Marquínez ( Interventor municipal )
Suplent: Pere Gallego Cañizares (Secretari accidental)

Vocals:

Titular: Joan Cabré Gascón (Cap d’Economia)
Suplent: Vanessa Pérez Moya ( TAG Secretaria )

Secretari/ària (amb veu i vot):
Titular: Meritxell Montfort Camprubí (Cap de RRHH)
Suplent: Montserrat Moles Llamas (TAG Economia)
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.- L’òrgan de valoració resta convocat per a la seva constitució el dia 26 de
novembre de 2020, a les 12.00 hores, al Servei de Recursos Humans ( Pl. De la Vila, 1).
D’acord amb la base 6:
1. La verificació i comprovació dels requisits de participació. Anàlisi de l’experiència
professional i la formació del/la participant, amb base al currículum i resta de
documentació presentada i d’acord amb els barems de les bases, en relació al lloc
de treball que s’ha de cobrir i constatar la idoneïtat per desenvolupar les funcions
del lloc, es realitzarà el dia 26 de novembre de 2020 a les 12.15 hores, al Servei
de Recursos Humans (Pl. De la Vilà, 1).
2. En funció dels resultats obtinguts en el punt anterior, les persones preseleccionades seran convocades mitjançant videoconferència a una entrevista
personal que es realitzarà el dia 26 de novembre de 2020 a partir de les 12.30
hores, en la que es valoraran aspectes relacionats amb les competències
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professionals i les habilitats del/la aspirant en relació al lloc de treball objecte de la
convocatòria
Quart.- Publicar el present decret a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i traslladar-lo 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 24/11/2020 a les 14:54:22

Dono fe,

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 24/11/2020 a les 16:41:24
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