Decret: 20182385
Data: 07/09/2018
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Interns
96/2018/SQRRHH

Resolució provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu per concurs-oposició, d’una
borsa de treball de tècnic/a mitjà de Medi Ambient, per a la realització de treballs
temporals, substitucions i interinitats, que es produeixin en els llocs de treball reservats a
funcionaris d’Administració Especial, grup A2.

ANTECEDENTS
1. La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 05 de juny de 2018, va aprovar la
convocatòria i les bases reguladores per la constitució, mitjançant procés selectiu per
concurs-oposició, d’una borsa de treball de tècnic/a mitjà de Medi Ambient, per a la
realització de treballs temporals, substitucions i interinitats, que es produeixin en els
llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració Especial, grup A2, segons els
articles 76 i 77 del Text Refós de l’Estatut Bàsic.
2. Vist que el BOPB del dia 13 de juny de 2018 va publicar l’anunci d’aquesta
convocatòria.
3. Atès que el dia 03 de juliol 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 05/06//18 i publicades al BOPB de 13/06/18.
Atès l’article 78 del Decret 214/1990, Reglament del Personal al servei de les entitats
locals.
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 Medi Ambient.
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Persones aspirants admeses:
Núm. Registre
2018006581
2018006646
2018006680
2018006877
2018006946
2018006986
2018007068
2018007076
2018007121
2018007125
2018007138
2018007147
2018007149
2018007155
2018007165
2018007192
2018007204
2018007216
2018007242
2018007255
2018007260
2018007268
2018007275
2018007288
2018007294
2018007459
2018007469

NIF / NIE (4
últims dígits)
224C
963D
116N
911Q
914R
611M
112W
511W
406V
012X
330C
779C
983V
249B
309X
438L
688F
724Z
091Q
978D
008E
567D
114D
156A
974K
110Z
221S

Persones aspirants excloses provisionalment (està marcat amb una “X” el requisit que
falta):
Núm. Registre
2018006867

NIF / NIE (4
últims dígits)
856Y

Taxa

Certificat delictes
X (manca DNI)
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2018007314

177R

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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