Procediment Genèric Recursos Humans
111/2018/SQRRHH
ANUNCI
Mitjançant aquest edicte s’informa a les persones candidates en el procés selectiu per
a la provisió definitiva, mitjançant el procediment extraordinari de la taxa addicional
d’estabilització de l’ocupació temporal (LGPE-2017 i DT4a EBEP), d’1 plaça de
subaltern/a, inclosa en l’OPO-2018, el següent:
PRIMER.- El tinent d’alcaldia d’Economia i Serveis internes ha dictat el Decret
2019870, de data 04/03/2019, pel qual s’acorda designar Tribunal i fixar data
realització proves, processos selectius per a la provisió definitiva, mitjançant el
procediment extraordinari de la taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal
(LGPE-2017 i DT4a EBEP), entre d’altres, d’1 plaça de subaltern/a, inclosa en l’OPO2018, del qual es transcriu a continuació la part suficient que afecta a aquesta
convocatòria:
“ANTECEDENTS DE FET
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, de 2 places de tècnic/a de
gestió, 1 plaça de subaltern/a, i d’1 plaça de tècnic/a d’Igualtat, incloses en l’OPO-2018
L’anunci de la convocatòria es va publicar al BOPB del dia 10 de juliol de 2018.
El dia 30 de juliol de 2018 va finalitzar el termini per presentar les sol·licituds al procés
selectiu.
Als efectes d’esmenar deficiències pel termini de deu dies, s’han publicat al web de
l’Ajuntament els decrets de tinent d’alcaldia, pel qual s’aproven les relacions de
persones aspirants admeses i excloses provisionalment, en els respectius processos
selectius, segons s’indica a continuació:
(...)
1 plaça de subaltern/a (Decret 2019545 de data 13-02-2019)
(...)
De conformitat amb les bases de la convocatòria, un cop transcorregut el termini per a
l'esmena de deficiències, l'alcaldessa o el tinent d’alcaldia delegat 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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Si en el termini de 10 dies hàbils no s’ha produït cap reclamació, al·legació o
esmena, la llista provisional d’admesos passarà a ser automàticament definitiva,
sense necessitat de nova publicació.
No obstant això, per tal que les persones aspirants coneguin la composició del tribunal
qualificador i la realització de les proves de la fase d’oposició amb suficient antelació,
procedeix fer la designa dels membres i fixar les dates dels respectius processos.
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 fins al mateix dia
de la realització de la prova de català.

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.

DISPOSICIÓ
El tinent d’Alcaldia de Recursos Humans i Serveis Interns, resol:
Primer.. Designar el tribunal qualificador en els processos selectius per a la provisió
definitiva, mitjançant el procediment extraordinari de la taxa addicional d’estabilització
de l’ocupació temporal (LGPE-2017 i DT4a EBEP), (...), d’1 plaça de subaltern/a, (...),
incloses en l’OPO-2018, els quals estaran formats, respectivament, pels següents
membres:
(...)
Procés selectiu per a la provisió definitiva d’1 plaça de subaltern/a
Presidència: Titular: Antonia Reches Montilla (cap RRHH)
Suplent: Pere Gallego Cañizares (TAG-assessor jurídic)
Vocals:
Titular: Nicolàs Castellano (tècnic d’Educació)
Suplent: Nuria Ruestes Canto (tècnica Educació)
Titular: Pilar Dolado Visus (Responsable OAC)
Suplent: Montserrat Porqueras Montolio (tècnica de gestió)

Titular: Carme Ruiz Reinoso (EAPC)
Suplent: Juan Antonio Zamora Hernández (EAPC)
Secretari/ària (amb veu i vot):
Titular: Anna Lao López (administrativa RRHH)
Suplent: Glòria López López (administrativa RRHH)
(...)
Segon. Convocar el tribunal qualificador dels respectius processos selectius per a la
seva constitució a la Casa Consistorial, el dia i hora que s’indiquen a continuació:
(...)
Procés selectiu: 1 plaça de subaltern/a
El dia 24-04-2019 a les 8:30h
(...)
Tercer. Convocar els aspirants admesos en els respectius processos selectius per a la
realització dels exercicis de la fase oposició, el dia i hora que s’indiquen a continuació,
al Casal Serra de Galliners, c/ Pintor Vila-Puig, 22 de Sant Quirze del Vallès :
(...)
Procés selectiu: 1 plaça de subaltern/a
El dia 24-04-2019 a les 9:30h
(...)
Quart.- Ordenar que, de conformitat amb les bases de la convocatòria, abans de la
data de realització dels exercicis de l’oposició, es faci públic al web el decret definitiu
d’admesos i exclosos en els respectius processos selectius.
Cinquè.- Recordar a les persones aspirants pendents d’acreditar el certificat negatiu
d’antecedent per delictes sexuals, que 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.
Sisè.- Aprovar la relació de les persones aspirants admeses provisionalment, en el
procés selectiu d’una plaça de subaltern/a, que no han aportat el certificat de
coneixements de la llegua catalana, i per tant no resten exemptes de realitzar la prova,
següent:

Núm. Registre
2018007861
2018008089
2018008141

NIF / NIE
(4 últims dígits)

777M
758J
231D

2018008287
2018008363
2018008645

857P
688W
905S

No obstant això, les persones aspirants que no han acreditat estar en possessió del
certificat de coneixements de català, poden aportar-lo fins al mateix dia de la
realització de la prova de català. La data, hora i lloc de realització de la prova serà
informada al web de l’Ajuntament, amb la suficient antelació.”
SEGON.- la realització de les proves de coneixements de la llengua catalana es
farà el 12 d’abril de 2019, a les 10:00 hores, a l’ESCOLA MUNICIPAL DE
FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES L’OLIVERA, Passeig de Can Barra, S/N, Sant
Quirze del Vallès.
Aquest edicte es publicarà al WEB municipal per a coneixement i efectes de les
persones candidates.
Sant Quirze del Vallès, 7 de març de 2019
L'alcaldessa

Elisabeth Oliveras i Jorba

