Decret: 202201966
Data: 11/05/2022
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Centrals
60/2022/SQRRHH

Resolució provisional d'admesos i exclosos, en el procés selectiu per la creació, amb
caràcter temporal, d’una borsa de Treball de tècnics/ques d’Educació, grup A2, de l’escala
d’Administració especial, per a la realització de treballs temporals, substitucions i
interinitats que es produeixen en la plantilla de funcionaris/àries de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.

ANTECEDENTS
1. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 22 de març de 2022, va
aprovar les bases reguladores per a la constitució d’una borsa de treball de
tècnics/ques d’Educació per cobertura de possibles substitucions o temporalitats.
2. Vist que les Bases i la convocatòria es troben publicades al BOPB de data 25 de març
de 2022, CVE 202210048557 i al DOGC en data 31 de març de 2022, CVE-DOGC-B22087020-2022.
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 acord de la
Junta de Govern Local de 22/03/2022 i publicades, al BOPB de 25/03/2022 i al DOGC de
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:
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Primer.- Declarar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses al
procés selectiu per la creació, amb caràcter temporal, d’una borsa de Treball de
tècnics/ques d’Educació, grup A2, de l’escala d’Administració especial, per a la realització
de treballs temporals, substitucions i interinitats que es produeixen en la plantilla de
funcionaris/àries de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Persones aspirants admeses provisionalment:
NIF (4 últims
dígits)
451T
654P
621S
304A
611Z
514E
456Q
223R
601M
437E
221X
609A
051G
848F
509H
225C
093W
154W
507Q
999X
523W
907R
377G
609F
906R
949L
214K

Cognoms i nom
VARO*PEREZ,LORENA
LUCHA*SORIA,MERITXELL
CEA*ESPINOSA,LAURA
TUBAU*MOREU,LAIA
GRIFOL*GUITART,NURIA
FERNANDEZ*NAVARRO,EVA
MUÑOZ*CAMBERO,PILAR
CHEDAS*DIAZ,MARIA DEL CARMEN
ZAMORA I*OLIVER,CIRUS
RUIZ*HURTADO,MARIA PILAR
SUETTA*MERINO,DERICK LLORENÇ
COSTA*SOLER,IVETTE
SALA*CORBELLA,CARLOTA
GIL*BLADE,JORDI
MAS*MASSANA,MARTA
TORREMOCHA*BAEZ,ELENA
VILA*CAELLES,ELVIRA
AMAT*USTRELL,JAMIE ILEANA
BOJ*GALISTEO,DANIEL
ROJO*MARIN,ISABEL MARIA
SANCHEZ*PRIETO,RAUL
BLAZQUEZ*GONZALEZ,GEMMA
GARCIA*FREY,M ISABEL
RODRIGUEZ*MAS,ENRIC
HORCAJADA*GIMENEZ,DAFNE
QUERO*CARCEL,MARIA ISABEL
BARROSO*GONZALEZ,JUDIT

Exempt
Català
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
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Persones aspirants excloses provisionalment (marcat amb “x” el requisit que falta)
NIF (4 últims
Cognoms i nom
dígits)
834Z
ROCA*GENOVA,CRISTINA

Titulació
Manca titulació universitària

Segon. Donar a les persones aspirants a les quals els hi manca algun requisit, un termini
de cinc dies hàbils, des de la publicació del present decret al tauler d’edictes i a la seu
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 naturals 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 5 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:
Presidenta:

Titular: Meritxell Montfort Camprubí (Cap d’àrea Serveis Centrals i Recursos
Humans)
Suplent: Pilar Dolado Visús, Responsable Atenció Ciutadana
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Vocals:

Titular: Yolanda Corral Chércoles (Directora Escola d’Adults)
Suplent: Montse Porqueras Montfolio (Tècnica de Gestió)
Titular: Eva Callado Estela ( Tècnica de Gestió)
Suplent: Anna Pérez Rosell (Tècnica de Gestió)
Titular (EAPC): Damià Perpinyà Boluña
Suplent (EPAC): Jordi Castellsagué Bolasell

Secretari/ària (amb veu i vot):
Titular: Josep Madorell Bonora (Tècnic de Recursos Humans)
Suplent: Elisabet Sousa Brioa (Tècnica de Recursos Humans)
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 25 de maig de 2022, a
les 09.00h a la Casa Consistorial.
Novè. Comunicar a la persona que no ha acreditat el nivell de català, que haurà de
realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana, nivell C1, q el dia 18 de maig
de 2022, 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 correcció de la prova de coneixements
teoricopràctics i segona fase.
Desè. La prova de coneixements teoricopràctics, es realitzarà el dia 25 de maig de 2022,
a les 09.30 hores, a l’IES, carrer Bages, 21, 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 11/05/2022 a les 16:32:24

Dono fe,

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 11/05/2022 a les 18:39:32
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