Decret: 2019774
Data: 25/02/2019
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Interns
111/2018/SQRRHH

Nomenament Tribunal i data realització proves, procés de selecció per la provisió
definitiva, mitjançant el procediment extraordinari de la taxa addicional d’estabilització de
l’ocupació temporal (LGPE-2017 i DT4a EBEP), d’una plaça de tècnic/a de Salut Pública,
grup A1, Administració Especial, inclosa en l’OPO-2018

ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 19 de juny de 2018, va aprovar la
convocatòria i les bases reguladores específiques per la provisió, definitiva,
mitjançant el procediment extraordinari de la taxa addicional d’estabilització de
l’ocupació temporal, a l’empara d’allò que preveu l’article 19.Uno.6 de la Llei
3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, amb
relació a la disposició transitòria quarta de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, d’una
plaça de tècnic/a de Salut Pública, grup A1, Administració Especial, inclosa en
l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2018
2. L’anunci de la convocatòria es va publicar al BOPB del dia 10 de juliol de 2018.
3. El dia 30 de juliol de 2018 va finalitzar el termini per presentar les sol·licituds al
procés selectiu.
4. Per Decret de tinent d’alcaldia núm. 2019637, de data 19/02/2019, s’ha aprovat la
relació de persones aspirant admeses i excloses provisionalment, del procés
selectiu per a la provisió definitiva, mitjançant el procediment ordinari per la taxa
addicional d’estabili8tatzació de l’ocupació temporal d’una plaça de tècnic/a de
Salut Pública, grup A1, Administració Especial, inclosa en l’oferta pública
d’ocupació per a l’any 2018, el qual es troba publicat al web de l’Ajuntament.
FONAMENTS DE DRET
—Convocatòria i bases reguladores d’aquest procés selectiu aprovades per acord de la
Junta de Govern Local de 19/06/2018 i publicades al BOPB de 10/07/2018.
—Article 78 del Decret 214/1990, Reglament del Personal al servei de les entitats locals.

Document signat electrònicament. Codi Segur de Verificació (CSV): 13064240244170265030.
Autenticitat verificable a https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv

1/2

DISPOSICIÓ
El tinent d’alcaldia delegat actuant per delegació de l’alcaldessa, d’acord amb el cartipàs
vigent, resol:
Primer. Designar el tribunal qualificador, el qual estarà format pels següents membres:
Presidència: Titular: Helena Muñoz Amorós (Secretària General)
Suplent: Vanessa Pérez Moya (TAG Secretaria)
Vocals:

Titular: Antonia Reches Montilla (Cap Servei RRHH)
Suplent: Pere Gallego Cañizares (TAG Secretaria)
Titular: Jordi Sunyer Pujol (Enginyer municipal)
Suplent: Joan Cabré Gascón (cap d’Àrea d’Economia)
Titular: M. Angels Aspa Pérez (cap d’Àrea Territori i M. Ambient)
Suplent: Sergi de Dios López (Director Ràdio i responsable Cultura)
Titular: Elena Juliachs Petit (EAPC)
Suplent: Magda Sagarra Morera (EAPC)

Secretari/ària (amb veu i sense vot):
Titular: Anna Lao López (administrativa RRHH)
Suplent: Glòria López López (administrativa RRHH)
Segon. Convocar el tribunal qualificador, per a la seva constitució, el proper dia 25 de
març de 2019, a les 9:00 hores, a les oficines de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Tercer. Convocar els aspirants admesos a la realització dels exercicis de la fase oposició
el proper dia 25 de març de 2019, a les 09:30 hores del matí, al Casal Serra de Galliners,
c/ Pintor Vila-Puig, 22, Sant Quirze del Vallès.
Quart. Amb la publicació d’aquesta resolució es considera realitzada l’oportuna notificació
a les persones interessades.
Cinquè.- 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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