Decret: 202004052
Data: 30/11/2020
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Centrals
114/2020/SQRRHH

Resolució provisional d'admesos i exclosos, en el procés selectiu de concurs, d’una
BORSA DE TREBALL per a la realització de treballs temporals, substitucions i interinitats,
d’ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, grup A2, en els llocs de treball reservats a funcionaris/àries
o laborals, segons la classificació en el Catàleg o en la RLLT.

ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 14 de juliol de 2020, va aprovar
les bases reguladores i la convocatòria que ha de regir el procés de selecció mitjançant
concurs, d’una BORSA DE TREBALL per a la realització de treballs temporals,
substitucions i interinitats, d’ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, grup A2, en els llocs de treball
reservats a funcionaris/àries o laborals, segons la classificació en el Catàleg o en la RLLT.
Vist que les Bases i la convocatòria es troben publicades al BOPB de data 24 de juliol de
2020, CVE 2020020228 i al DOGC en data 31 de juliol de 2020, CVE-DOGC-B-20210059-2020
Atès que el termini de presentació de les sol·licituds per a participar en el procés selectiu
va finalitzar el dia 20 d’agost de 2020.
FONAMENTS DE DRET
Convocatòria i bases reguladores d’aquest procés selectiu aprovades per acord de la
Junta de Govern Local de 10/03/2020, publicades al BOPB de 24/07/2020 i al DOGC
31/07/2020.
Atès l’article 78 del Decret 214/1990, Reglament del Personal al servei de les entitats
locals.
DISPOSICIÓ
La tinenta d’alcaldia delegada actuant per delegació de l’alcaldessa, d’acord amb el
cartipàs vigent, resol:
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Primer.- Declarar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses al
procés selectiu per a la formació d’una borsa de treball d’ARQUITECTE/A TÈCNIC/A,
grup A2, per a la realització de treballs temporals, substitucions i interinitats, que es
produeixin en la plantilla de funcionaris/àries o laborals de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès.
Persones aspirants admeses provisionalment:

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

Núm.Registre

NIF (4 últims
dígits)

Exempt/a
Català C1

2020009791
2020009920
2020010176
2020010204
2020010248
2020010294
2020010309
2020010505
2020010507
2020010508
2020010541
2020010563
2020010565
2020010567

536K
403H
131Z
795G
055X
047M
933E
077R
568W
078G
060M
755V
151E
514B

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

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

Núm.Registre

NIF (4 últims
Exempt/a
Taxa
Català C1
dígits)

1
2
3

2020010386
2020010554
2020010566

467P
301L
779Z

4

2020010608

598E

Arquitectura
Tècnica o
Aparellador

Observacions

X
X
X

X
Fora de termini data
entrada registre 21/08/2020

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
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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 quinze dies 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: Mª Pilar Torres Iglesias (Arquitecta Tècnica)
Suplent: Guimel Castanye Josa (Tècnic mig de Medi Ambient)
Titular: Francesc Fortuny Agramunt (Arquitecte)
Suplent: Hugo Barrós Moreno (Tècnic superior)
Titular (EAPC): Óscar Ramón Cecilia Jiménez
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Suplent (EPAC): M. Cinta Tabueña Roigé
Secretari/ària (amb veu i sense vot):
Titular: Anna Lao (Administrativa RRHH)
Suplent: Elisabet Sousa Brioa (Tècnica RRHH)
Assistirà com a personal tècnic especialista que col·laborarà en el procés selectiu, amb
veu però sense vot, la Sra. Maria Teresa Ollé Represa, Cap d’Àrea de Territori, Ecologia
Urbana i Espai Públic.
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 15 de gener de 2021, a
les 08.30 h a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Carrer Pintor Vila Puig, núm. 1.
Novè. Comunicar a les persones no exemptes de realitzar la prova de coneixements de la
llengua catalana, que la data de realització de la prova serà el dia 17 de desembre de
2020, a les 10.00 hores, al Casal Serra dels Galliners, Carrer Pintor Vila Puig, 22, 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 realització de la següent prova de
coneixements teoricopràctics.
Desè. La prova de coneixements teoricopràctics, es realitzarà el dia 15 de gener de 2021,
a les 09.00 hores, al Casal Serra dels Galliners, Carrer Pintor Vila Puig, 22 de Sant
Quirze del Vallès.
Onzè. 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 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 30/11/2020 a les 14:11:49

Dono fe,

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 30/11/2020 a les 14:20:17
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