Decret: 202103698
Data: 01/10/2021
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Centrals
314/2019/SQRRHH

Resolució definitiva d'admesos i exclosos, en el procés de selecció convocat per a la
provisió definitiva, mitjançant concurs-oposició lliure, d’una plaça de tècnic/a de
Participació Ciutadana, Escala Administració Especial, Subescala Serveis especials,
classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris/àries titulats diplomats/des, de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, i per a la formació d’una borsa de treball per a la
realització de treballs temporals, substitucions i interinitats que es produeixin a la plantilla
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

ANTECEDENTS
1. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 10 de desembre de 2019, va
aprovar les bases reguladores i la convocatòria que ha de regir el procés de selecció
mitjançant concurs-oposició, per proveir una plaça de tècnic/a de participació
ciutadana i per a la formació d’una borsa de treball per a la realització de treballs
temporals, substitucions i interinitats que es produeixin a la plantilla de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.
2. Vist que les Bases i la convocatòria es troben publicades al BOPB de data 20 de
desembre de 2019, CVE 2019043117.
3. Atès que el termini de presentació de les sol·licituds per a participar en el procés
selectiu va finalitzar el dia 9 de gener de 2020.
4. Vist decret 202103484 de data 16 de setembre de 2021, a on la tinenta d’alcaldia de
Serveis Centrals i Recursos Humans, va declarar la relació de persones aspirants
admeses i excloses provisionalment en el procés selectiu, donant un termini de deu
dies hàbils per esmenar deficiències.
5. Atès que l’aspirant amb NIF acabat en 388Z, no constava al decret provisional de
persones aspirants admeses i excloses, ha presentat al·legació dins del termini
establert amb la documentació requerida i compleix tots els requisits establerts a les
bases, per tant, queda admesa definitivament en el procés selectiu.
FONAMENTS DE DRET
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Convocatòria i bases reguladores d’aquest procés selectiu aprovades per acord de la
Junta de Govern Local de 10/12/2019 i publicades al BOPB de 20/12/2019.
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 definitiva de persones aspirants admeses i excloses al procés
selectiu per a la provisió definitiva, mitjançant concurs-oposició lliure, d’una plaça de
tècnic/a de Participació Ciutadana, Escala Administració Especial, Subescala Serveis
especials, classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris/àries titulats
diplomats/des, de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, i per a la formació d’una borsa
de treball per a la realització de treballs temporals, substitucions i interinitats que es
produeixin a la plantilla de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Persones aspirants admeses definitivament:

NIF (4 últims
dígits)
595M
167M
504T
626N
621G
388Z
737B
139Z
154W
212T
993T
924M
195K
538N
460Y
119J

Cognoms i nom
CODINA ACEITUNO, DANIEL
LUNA PÉREZ, VANESSA
CABALLERO BUERBA, ALEXANDRA
MARTÍNEZ NICOLÁS, FRANCISCA
RODRÍGUEZ HERENCIA, CARLOS
BRAU SESE, MARTA
FIGUEROA PAREDES, ALBA
GONZÁLEZ LEYVA, JENNIFER
AMAT USTRELL, JAMIE ILEANA
MELERO REJAS, JOANA
ARNAU MONTERDE, DANIEL
CANO LÓPEZ, MARIA TERESA
GÓMEZ CALDERÓN, CRISTINA
DOUIEF MERRAS, HICHAM
GINER PASTOR, GENIS
HERNÁNDEZ TRICAS, EDUARD

Exempt
Català
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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Persones aspirants excloses definitivament (marcat amb “x” el requisit que falta)
NIF (4 últims
Cognoms i nom
dígits)
502B
CRESPO JIMÉNEZ, MIGUEL ANGEL

Titulació
Requerida
X

Segon. 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 01/10/2021 a les 13:33:25

Dono fe,

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 01/10/2021 a les 13:46:06
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