Decret: 2019401
Data: 05/02/2019
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Interns
38/2018/SQRRHH

Resolució definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu per la creació, amb caràcter
temporal, d’una Borsa de Treball de Tècnics/ques de Grau Mig en l’àmbit de Ciutadania
Activa.

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 l’àmbit de Ciutadania Activa
(Participació, Cooperació i Igualtat), 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 el decret número 20182041 de 16 de juliol de 2018 on s’aprova la resolució
provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu per la creació, amb caràcter
temporal d’una borsa de treball de Tècnics/ques de Grau Mig en l’àmbit de Ciutadania
Activa.
3. Atès que el dia 31 juliol de 2018 va finalitzar el termini per esmenar deficiències els
aspirants que restaves exclosos.
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 definitiva de persones aspirants admeses i excloses del
procés selectiu per la creació, amb caràcter temporal, d’una borsa de Treball de Tècnics/a
de Grau Mig en l’àmbit de Ciutadania Activa.
Persones aspirants admeses definitivament:

Núm. Registre
2018003996
2018004286
2018004299
2018004335
2018004408
2018004466
2018004477
2018004484
2018004508
2018004534
2018004537
2018004659
2018004665
2018004669
2018004684
2018004722
2018004726
2018004749
2018004764
2018004771
2018004776
2018004779
2018004883
2018004889
2018004894
2018004896
2018004898

NIF / NIE (4
últims dígits)
315C
443K
714Q
400D
113A
227R
143R
689R
970B
947F
388Z
088N
561P
233Z
954D
754W
080V
263R
582D
946B
234T
545E
906R
942D
122R
780H
857H
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2018004936
2018004939
2018005309

842N
408T
292N

Persones aspirants excloses definitivament:
Núm. Registre
2018004628
2018004724
2018004748

NIF / NIE (4
últims dígits)
169E
395F
645F

Segon.- D’acord amb la base 7 el Tribunal Qualificador del procés selectiu es constituirà
el dia 08/02/2019 a les 09,00 hores al servei de Recursos Humans (Plaça de la Vila, 1 de
Sant Quirze del Vallès), i el formaran les següents persones:
Presidenta:
Titular: Antonia Reches Montilla, Cap d’Àrea de Serveis Interns i Recursos Humans.
Suplent: Vanessa Pérez Moya, tècnica de gestió de Secretaria.
Vocals:
Titular: Alfonso Manuel Soto Maraver, representant de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya. Suplent: Alberto Gavilán Luque, representant de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.
Titular: Lidia Herrero Sansano, tècnica de gestió de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès. Suplent: Montserrat Porqueras Montolio, tècnica de gestió de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.
Titular: Sergi de Dios López, tècnic de cultura de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Suplent: Pere Gallego Cañizarez, tècnic administració general de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.
Secretària: Ana Mª Lao López, Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès. Suplent: Glòria López Faz, administrativa de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.
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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.
Tercer.- Segons les bases 9.1.1, la primera fase és la de coneixements de les llengües
oficials. Les persones aspirants admeses definitivament que no hagin acreditat el nivell
exigit a les bases hauran de fer la prova de català, nivell C, el dia 08/02/2019 a les 10.00h
al Centre de Formació Municipal de Persones Adultes l’Oliveras (Passeig Can Barra, s/n) i
són les següents:
Núm. Registre
2018004299
2018004684
2018004749

NIF / NIE (4
últims
dígits)
714Q
954D
263R

Quart.- Segons les bases 9.1.2, la següent prova que es realitzarà serà la de
coneixements generals que consistirà en respondre un qüestionari de 25 preguntes tipus
test, en el termini màxim de 35 minuts, amb respostes alternatives relatives al contingut
del temari general i/o específic que consta a l’annex de les bases.
Aquesta prova la realitzaran les persones aspirants admeses definitivament i les que hagin
aprovat la prova de català, es farà el dia 19/02/2019 a les 09,00 hores al Celler de Can
Barra (Passeig de Can Barra, s/n de Sant Quirze del Vallès).
Les persones que superin el qüestionari realitzaran la prova de coneixements
específics, consistent en la realització d’una prova escrita en el termini màxim de 90
minuts consistent en la resolució de supòsits teòrics i/o pràctics segons determini el
tribunal qualificador i relacionats amb les funcions del lloc i temari annex a les bases.
Aquesta prova es realitzarà el dia 19/02/2019 a les 10,00 hores al Celler de Can Barra
(Passeig de Can Barra, s/n de Sant Quirze del Vallès).
Cinquè.- Publicar el present decret a la pàgina web corporativa 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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