Decret: 2019871
Data: 04/03/2019
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Interns
157/2018/SQRRHH

Designació tribunal i data exercicis procés de selecció per la provisió definitiva, pel torn
lliure, d’una plaça d’administratiu/va, inclosa en l’OPO-2018

ANTECEDENTS
Vist el Decret 2019638 de data 19/02/2019, del tinent d’alcaldia d’Economia i Serveis
Interns, pel qual es declara la relació de persones aspirants admeses i excloses
provisionalment del procés selectiu, pel torn lliure, mitjançant concurs oposició, d’una
plaça de d’una plaça d’administratiu/va, Escala Administració General, subescala
administrativa, grup de classificació C1, CD 18, de la plantilla de funcionaris/àries de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a la qual s’adscriu el corresponent lloc de treball
d’administratiu/va.
Atès que l’esmentada resolució i les llistes completes dels aspirants admesos i exclosos i
els motius d’exclusió es poden consultar al WEB de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès.
Un cop 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 definitivament els aspirants inicialment exclosos que hagin corregit
adequadament les deficiències i exclosos definitivament aquells que no hagin atès el
requeriment adreçat a aquell efecte.
Les persones aspirants pendents d’acreditar el certificat negatiu d’antecedent per delictes
sexuals, hauran d’aportar-lo o d’autoritzar aquesta Administració la seva consulta, abans
de la pressa de possessió com a funcionari/ària. En el cas que no s’aporti o que el
certificat no sigui negatiu, la persona proposada no podrà ser nomenada i quedaran
anul·lades totes les seves actuacions en el procés selectiu
Les persones aspirants admeses, no exemptes de realitzar la prova de català, poden
acreditar estar en possessió del certificat de coneixements de català de nivell de
suficiència C1 fins al mateix dia de la realització de la prova de català.
Les persones admeses, no exemptes de realitzar la prova de català, resten convocades el
dia 13 de març de 2019, a les 10:00 hores, al Consorci per a la Normalització Lingüística,
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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.

FONAMENTS DE DRET
-

Convocatòria i bases reguladores d’aquest procés selectiu aprovades per acord de
la Junta de Govern Local d’1 d’agost de 2018 i publicades al BOPB de 27/09/2018.

-

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.- Nomenar el Tribunal de selecció que estarà format per les persones següents:
President/a:

Titular: Antonia Reches Montilla (cap de Servei de RRHH)
Suplent: Montserrat Porqueras Montolio (tècnica de gestió Territori)

Vocals:

Titular: Pere Gallego Cañizares (TAG-assessor jurídic)
Suplent: M. Angels Aspa Pérez ( cap d’Àrea Territori i Medi Ambient)
Titular: Joan Cabré Gascón (cap d’Àrea d’Economia)
Suplent: Vanessa Pérez Moya ( TAG Secretaria )
Titular (EAPC): Anna Ariza Rosés
Suplent (EPAC): Mercè Mira Gurria

Secretari/ària (amb veu i vot):
Titular: Ana Lao López (administrativa RRHH)
Suplent: Gloria López Faz (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.
Segon.- Un cop transcorregut el termini de 10 dies hàbils, a partir de la publicació del
decret provisional d’admesos i exclosos al web municipal, 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 definitivament els aspirants inicialment exclosos que hagin
corregit adequadament les deficiències i exclosos definitivament aquells que no hagin atès
el requeriment adreçat a aquell efecte.
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Tercer.- Les proves de la fase d’oposició, de coneixements teòrics i pràctics, es realitzarà
el dia 20 de maig de 2019, a les 9:30 hores, al Casal Serra de Galliners, c/ Pintor VilaPuig, 22, de Sant Quirze del Vallès.
Quart.- Publicar el present decret al BOPB, DOGC, al 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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