Decret: 20191009
Data: 18/03/2019
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Interns
120/2018/SQRRHH

Resolució definitiva d'admesos i exclosos del procés de selecció per la provisió definitiva,
pel torn lliure d’una plaça de TAG-assessor/a jurídica (Secretaria), inclosa en l’OPO-2018

ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 26 de juny de 2018, va aprovar la
convocatòria i les bases reguladores específiques del procés selectiu per a la selecció, pel
torn lliure, mitjançant concurs oposició, d’una plaça de Tècnic/a d’Administració General,
de la plantilla de funcionaris/àries de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, de l’escala
d’administració general, subescala tècnica superior, del grup de titulació A1, a les quals
s’adscriuen els corresponents llocs de treball de TAG-assessor/a jurídic/a.
Vist que el BOPB del dia 12 de juliol de 2018 va publicar l’anunci d’aquesta convocatòria.
Atès que el dia 01 d’agost de 2018 va finalitzar el termini per presentar les sol·licituds al
procés selectiu.
Mitjançant decret 2019552 de data 14/02/2019, el tinent d’alcaldia d’Economia i Serveis
Interns, va declarar la relació de persones aspirants admeses i excloses provisionalment
en el procés selectiu, el qual es va publicar al web municipal el dia 21/02/2019, i al BOPB
del dia 04/03/2019
FONAMENTS DE DRET
Convocatòria i bases reguladores d’aquest procés selectiu aprovades per acord de la
Junta de Govern Local de 26/06/2018 i publicades al BOPB de 12/07/2018.
Atès l’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:
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Primer.- Aprovar la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses del
procés selectiu, pel torn lliure, mitjançant concurs oposició, d’una plaça de Tècnic/a
d’Administració General, de la plantilla de funcionaris/àries de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès, de l’escala d’administració general, subescala tècnica superior, del grup de
titulació A1, a les quals s’adscriuen els corresponents llocs de treball de TAG-assessor/a
jurídic/a.
Persones aspirants admeses definitivament:
Núm. Registre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2018007650
2018007673
2018007686
2018007925
2018007926
2018008166
2018008198
2018008224
2018008276
2018008286
2018008302
2018008340
2018008373
2018008400
2018008401
2018008445
2018008478
2018008485
2018008524
2018008618
2018008388

NIF / NIE
(4 últims dígits)

565S
252R
422F
796E
202A
307C
368Q
892Y
057F
754W
890G
238D
799C
008X
504T
847F
240Z
227W
856M
934B
322W

Persones aspirants excloses definitivament (està marcat amb una “X” el requisit que falta):
Núm.
Registre
2018008510
2018008619
2018008643
2018008683
2018008730
2018009419
2018008601

NIF / NIE
(4 últims dígits)

020J
778F
101M
826Z
136B
739V
777T

Taxa
X
X
X
X
X
X

Català
C
X

Titulació
X

X
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Segon.- Publicar aquest decret a la web municipal, al BOPB i al DOGC, i comunicar-ho a
la representació sindical.
Ho disposo,
Dono fe,
El tinent d'Alcaldia d'Economia i Serveis Interns

El secretari accidental

Albert Falgueras Cuatrecasas

Pere Gallego Cañizares
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