Decret: 202201788
Data: 03/05/2022
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Centrals
52/2022/SQRRHH

Convocatòria i bases reguladores específiques per a la selecció, amb caràcter d’urgència,
per un professor/a d’informàtica pel programa de formació i inserció (PFI), especialitat
auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics.

ANTECEDENTS
1. El decret d’alcaldia número 202201221 de data 22/03/2022, va aprovar la convocatòria
i bases reguladores específiques per a la selecció, amb caràcter d’urgència, per un
professor/a d’informàtica pel programa de formació i inserció (PFI), especialitat auxiliar
de muntatge i manteniment d’equips informàtics.
2. Vist que les Bases i la convocatòria es troben publicades al BOPB de data 25/03/2022,
CVE 202210048551 i al DOGC en data 31/03/2022.
3. Atès que el termini de presentació de les sol·licituds per a participar en el procés
selectiu va finalitzar el dia 20 d’abril de 2022.
FONAMENTS DE DRET
Convocatòria i bases reguladores d’aquest procés selectiu aprovades per decret d’alcaldia
número 202201221 de 22/03/2022, publicades al BOPB de 25/03/2022 i al DOGC
31/03/2022.
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:
Primer.- Declarar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses del
procés selectiu, amb caràcter d’urgència, per un professor/a d’informàtica pel programa de
formació i inserció (PFI), especialitat auxiliar de muntatge i manteniment d’equips
informàtics.

Document signat electrònicament. Codi Segur de Verificació (CSV): 14610754531314055226.
Autenticitat verificable a https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv

1/3

Persones aspirants admeses provisionalment:
NIF (4 últims
dígits)
134A
990Y
999X
944C

Cognoms i nom
AVILES*RIVERO,RAFAEL
GONZALEZ*CASTILLO,RAMON FRANCISCO
ROJO*MARIN,ISABEL MARIA
VALLDEPERAS FERRER,XAVIER (WINVESTORY S.L)

Totes les persones aspirants compleixen amb els requisits establerts a les bases i han
acreditat el nivell C1 de català.
Segon.- Designar el Tribunal de selecció que estarà format per les persones següents:
President/a:

Titular: Yolanda Corral Chercoles, directora de l’escola d’adults
Suplent: Nicolás Castellano Petidier, tècnic d’educació

Vocals:

Titular: Alfons Amate Cozar, tècnic d’informàtica
Suplent: Montse Porquras Montolio, tècnica de gestió
Titular: Mònica López Lobato, tècnica gestió
Suplent: Daniel Martínez Pascual, administratiu
Titular (EAPC): Jordi Jovani Aubanell
Suplent (EPAC): Pere Méndez Cordobés

Secretari/ària (amb veu i vot):Titular: Ana Mª Lao, administrativa RH
Suplent: Elisabet Sousa Brioa, tècnica de RH
Assistirà com assessor tècnic especialista en la matèria el Sr. Joan Oliver Cuenca,
professor de l’escola d’adults.
Tercer.- El tribunal resta convocat per a la seva constitució el dia 17 de maig de 2022, a
les 09.00 hores, al Servei de Recursos Humans, Plaça de la Vila, 1 de Sant Quirze del
Vallès.
Quart.- La prova de capacitació (base 9.2), es realitzarà el dia 17 de maig de 2022, a les
09.30 hores, al Casal Serra dels Galliners, Carrer Pintor Vila Puig, 22 de Sant Quirze del
Vallès.
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Cinquè.- Publicar el present decret al tauler d’anuncis de la Corporació i a la web
municipal, 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 03/05/2022 a les 12:59:57

Dono fe,

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 03/05/2022 a les 14:31:19
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