Decret: 2019825
Data: 27/02/2019
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Interns
111/2018/SQRRHH

Designar Tribunal i fixar 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 d’auxiliar administratiu/va
(mercats) , 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 d’auxiliar administratiu/va (mercats), 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. 2019535, de data 12/02/2019, s’ha aprovat la
relació de persones aspirant admeses i excloses provisionalment, del procés
selectiu, la qual es troba publicada al web de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès.
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.
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DISPOSICIÓ
El tinent d’alcaldia delegat actuant per delegació de l’alcaldessa, d’acord amb el cartipàs
vigent, resol:
Primer. Comunicar a les persones aspirants que no hagin acreditat estar en possessió del
certificat de coneixements de català de nivell de suficiència C1, que de conformitat amb
allò que preveuen les bases de la convocatòria, poden aportar-lo fins al mateix dia de la
realització de la prova de català, en el supòsit del qual restaran exemptes de realitzar la
prova de coneixements.
Segon. Convocar les persones admeses, i no exemptes de realitzar la prova de català, el
dia 13 de març de 2019, a les 10:00 hores, al Consorci per a la Normalització Lingüística,
ubicat al Centre Cívic, Masia de Can Feliu, c/ Eduard Toldrà, s/n, de Sant Quirze del
Vallès, per a la realització de la prova.
Tercer. Designar el tribunal qualificador, el qual estarà format pels següents membres:
Presidència: Titular: Antonia Reches Montilla (Cap Servei RRHH)
Suplent: Pere Gallego Cañizares (TAG Secretaria)
Vocals:
Titular: Pilar Dolado Visus (Tècnica de Promoció Econòmica)
Suplent: Vanessa Pérez Moya (TAG Secretaria)
Titular: Montserrat Porqueras Montolio (Tècnica de gestió Àrea de
Territori i M. Ambient)
Suplent: Laura Vallvé Martí (Tècnica de gestió Via Pública)
Titular: M. Consolación Alfonso VAllero (EAPC)
Suplent: Esther Garcia Julià (EAPC)
Secretari/ària (amb veu i vot):
Titular: Anna Lao López (administrativa RRHH)
Suplent: Glòria López López (administrativa RRHH)
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.
Quart. Convocar el tribunal qualificador el proper dia 28 de març de 2019, a les 8:30
hores, a les oficines de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Cinquè. Convocar els aspirants admesos a la realització dels exercicis de la fase oposició
el proper dia 28 de març de 2019, a les 09:30 h, al Celler de la Masia de Can Barra,
passeig de Can Barra, s/n, Sant Quirze del Vallès.
Sisè. Amb la publicació d’aquesta resolució es considera realitzada l’oportuna notificació a
les persones interessades.
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Setè.- 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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