Decret: 20181977
Data: 12/07/2018
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Interns
38/2018/SQRRHH

Resolució provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu per la creació, amb
caràcter temporal, d’una borsa de treball de Tècnic/a de Grau Mig en l’àmbit de
Desenvolupament Social i Cultural.

ANTECEDENTS
1. La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 23 de març de 2018, va aprovar la
convocatòria i les bases reguladores per a la creació, amb caràcter temporal, d’una borsa
de treball de la categoria de tècnic/a de projectes en el àmbit de Desenvolupament
Social i Cultural (Joventut, Cultura, Educació i Esports), per a proveir possibles places
vacants que es puguin produir, substitucions o necessitats concretes prioritàries de
personal per execució de programes o projecte de caràcter temporal o per excés o
acumulació de tasques, en el lloc de treball objecte de la convocatòria (substitucions en
períodes de vacances, baixes laboral i altres contingències que impedeixin donar
continuïtat al servei), tant de personal laboral temporal com funcionari interí/na, que en
un període de dos anys puguin sorgir a la plantilla d’aquest Ajuntament, enquadrades
en l’escala d’administració especial, categoria tècnic/ca de grau mig, grup A2, segons
els articles 76 i 77 del Text Refós de l’Estatut Bàsic.
2. Vist que el BOPB del dia 10 d’abril de 2018 va publicar l’anunci d’aquesta convocatòria.
3. Atès que el dia 30 d’abril de 2018 va finalitzar el termini per presentar les sol·licituds al
procés selectiu.
FONAMENTS DE DRET
Convocatòria i bases reguladores d’aquest procés selectiu aprovades per acord de la
Junta de Govern Local de 23/03/18 i publicades al BOPB de 10/04/18.
Atès l’article 78 del Decret 214/1990, Reglament del Personal al servei de les entitats
locals.
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DISPOSICIÓ
El tinent d’alcaldia delegat 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 per la creació d’una borsa de treball de tècnic/a de grau mig en l’àmbit de
Desenvolupament Social i Cultural.
Persones aspirants admeses:

Núm. Registre
2018004228
2018004282
2018004285
2018004297
2018004336
2018004482
2018004506
2018004535
2018004558
2018004576
2018004662
2018004667
2018004687
2018004723
2018004762
2018004774
2018004775
2018004777
2018004882
2018004887
2018004891
2018004899
2018004942
2018004963

NIF / NIE (5
últims
dígits)
48753M
5611R
8443K
4714Q
2400D
9689R
6970B
7210V
4375Y
7852M
4088N
9233Z
4954D
3080V
5582D
2178J
1234T
7078M
6906R
8865X
3942D
6391D
4408T
2933H
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Persones aspirants excloses provisionalment (està marcat amb una “X” el requisit que
falta):

Núm. Registre
2018004626
2018004660
2018004721
2018004757
2018004888
2018004930

NIF / NIE (5
últims
dígits)
0169E
3099A
5754W
6414V
6292N
5658A

Taxa

Titulació

X
X
X
X
X
X

Segon.- Donar a les persones aspirants a les quals els hi manca algun requisit, un termini
de deu dies hàbils, des de la publicació del present decret a la pàgina web de l’Ajuntament
de St. Quirze del Vallès, 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 d'un mes dictarà un nou decret pel qual declararà
admesos 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.- Publicar el present decret a la web municipal i comunicar-ho a la representació
sindical.
Ho disposo,

Dono fe,

El tinent d'Alcaldia d'Economia i Serveis Interns

La secretaria,

Albert Falgueras Cuatrecasas

Helena Muñoz Amorós
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