Decret: 202200197
Data: 18/01/2022
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Centrals
250/2021/SQRRHH

Decret admesos i exclosos i convocatòria Comissió i proves

ANTECEDENTS
Per decret d’Alcaldia de 30 de desembre de 2021, es van aprovar les bases reguladores i
la convocatòria que ha de regir la convocatòria del procés per a la provisió temporal amb
caràcter d’urgència, mitjançant nomenament en comissió de serveis d’un lloc de Cap
d’Àrea de Serveis Centrals i Recursos Humans, grup A1, de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès.
Vist que les Bases i la convocatòria es van publicar al BOPB de data 31 de desembre de
2021, i al tauler d’anuncis i web municipals.
Atès que el termini de presentació de les sol·licituds per a participar en el procés selectiu
va finalitzar el dia 17 de gener de 2021.
FONAMENTS DE DRET
Convocatòria i bases reguladores d’aquest procés selectiu aprovades per decret d’Alcaldia
de 30 de desembre de 2021, i publicades al BOPB de 31/12/2021.
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 de persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu
per a la provisió temporal amb caràcter d’urgència, mitjançant nomenament en comissió
de serveis d’un lloc de Cap d’Àrea de Serveis Centrals i Recursos Humans, grup A1.
Persones aspirants admeses:
NIF (4 últims dígits)

Cognoms i nom

Exempta
Català
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8455-H

Montfort
Meritxell

Camprubí, SÍ

Persones aspirants excloses provisionalment (marcat amb “x” el requisit que falta)
- Cap aspirant exclòs.
Segon.- Les persones aspirants admeses, estan exemptes de realitzar la prova de català,
han presentat la declaració responsable conforme declaren que estan exemptes de la
realització de la prova de coneixements de català de nivell C1.
Tercer.- Convocar als membres de la Comissió de Valoració prevista a la base 4.4. per a
la seva constitució i desenvolupament de les proves el proper dimecres 19 de gener a
les 11.00 hores, al Casal Serra dels Galliners, Carrer Pintor Vila Puig, 22 de Sant
Quirze del Vallès.
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.
Quart. La prova de l’entrevista, es realitzarà el dia 19 de gener de 2022, a les 12.00
hores, al Casal Serra dels Galliners, Carrer Pintor Vila Puig, 22 de Sant Quirze del
Vallès.
Cinquè. 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 18/01/2022 a les 12:25:15

Dono fe,

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 18/01/2022 a les 12:26:00
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