Procediment: Contractació
Expedient: 250/2021/SQRRHH

ACTA DEL PROCÉS SELECTIU
UNITAT:
DESCRIPCIÓ:

DATA:

Comissió de Valoració del procés de selecció.
Constitució de la Comissió, valoració de mèrits i entrevista
personal del procés selectiu per a proveir de forma temporal,
amb caràcter d’urgència, mitjançant nomenament en comissió
de serveis d’un lloc de Cap de l’Àrea de Serveis Centrals i
Recursos Humans, Grup A1 de la plantilla de funcionaris/àries
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
19/01/2022

Pedro A. Gallego Cañizares, secretari general accidental de l’Ajuntament, faig
constar que avui dia 19 de gener de 2022 s’han dut a terme les següents
actuacions:
1-

CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ
A les 11:00 hores es constitueix la Comissió, amb tots els membres convocats de
manera telemàtica, a la Sala de Reunions de la Secretaria General, atès que per
motius sanitaris derivats de la pandèmia de COVID-19 no s’ha pogut dur a terme la
constitució a la Casal Serra de Galliners, de sant Quirze del Vallès (carrer Pintor Vila
Puig, núm. 22).
Membres de la Comissió:
Els membres de la Comissió son el Cap de l’Area d’Hisenda Pública i Economia
Local i Tresorer Accidental, Sr. Joan Cabré i Gascon, el Tècnic d’Administració
General de l’Ajuntament Encarregat de Transparència i Delegat de Protecció de
Dades, Sr- Hugo Barrós i Moreno i el secretari accidental de la Corporació, Sr. Pedro
A. Gallego Cañizares.
Els membres acorden que les funcions de Presidència seran exercides pel Sr. Joan
Cabré i Gascón, i les de secretari de la Comissió pel Sr. Pedro A. Gallego Cañizares.
No assisteix cap membre de la representació dels treballadors.

2-

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
-

Valoració de mèrits
Seguidament la Comissió procedeix a la valoració de mèrits al·legats per
l’aspirant que s’ha presentat al procés selectiu, en base a la documentació
presentada i d’acord amb els barems establerts al es clàusules de les bases
del procés de selecció.
De conformitat amb la base 3.5. l’Ajuntament requerirà a la persona
interessada l’acreditació dels mèrits un cop finalitzat el procés i el document
acreditatiu de la condició de funcionari/ària de carrera de la persona aspirant.
La puntuació obtinguda en aquesta fase és la següent:
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Experiència laboral: màx.
10 punts

Núm. Registre

NIF / NIE

2022000581

455H

-

Ens públic;
categoria
A1 funcions
anàlogues
al lloc a
cobrir en
matèria de
Recursos
Humans a
raó de 0,10
punts per
mes
treballat
fins un
màxim de 6
punts

Ens públic;
categoria
A1 llocs de
treball de
tècnic/a
superior en
Dret a raó
de 0,05
punts per
mes
treballat
fins un
màxim de 4
punts

5,20

Titulació màxim
0,5 punts

Formació: Màxim 2 punts

Cursos, jornades i seminaris de formació: (màxim 1,5
punt)
- de 10 a 19 hores: 0,1 punts per curs
- de 20 a 39 hores: 0,2 punts per curs
- de 80 hores o més: 0,50 punts per curs
- de 40 a 79 hores: 0,35 punts per curs

4

Màsters i
Postgraus (0,5
punts)

0,30

0,00

TOTAL
MÈRITS

9,50

Entrevista Personal

Es cita a l’aspirant, prèviament avisada del canvi d’ubicació de la Comissió de
Valoració, per la realització de l’entrevista personal el mateix dia 19/01/2022 a les
12:00h.
La qualificació de l’entrevista, segons la fitxa que es fa constar a l’expedient
250/2021/SQRRHH, és:
Número
Registre

NIF/NIE (4
últims dígits)

Puntuació
entrevista

2022000581

455H

1,75

-

Qualificació final i finalització del procés

La qualificació final obtinguda de la fase de valoració de mèrits i de l’entrevista
personal de la persona aspirant és la següent:
Núm. Registre
2022000581

NIF / NIE Valoració mèrits
455H

9,50

Entrevista
1,75

Puntuació final
11,25

Donat que la puntuació mínima exigida per a superar el procés és de 6 punts, els
membres de la Comissió eleven aquesta proposta a la Presidència de la Corporació
pel corresponent nomenament en comissió de serveis a la persona candidata que ha
superat el procés amb una puntuació final d’11,25 punts.
No obstant la present proposta resta condicionada a la no presentació d’al·legacions
durant el període d’exposició pública del llista de mèrits previst a la base 4.2 de la
convocatòria.
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Es dona per finalitzada la sessió d’avui a les 12.50 hores del dia indicat a
l’encapçalament.
I perquè així consti, signo la present acta, la qual presenta un cos de 3 pàgines al
municipi, en la data de la sessió.
El secretari de la Comissió,

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 19/01/2022 a les 18:29:00
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