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RESOLUCIÓ DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS, EN EL PROCÉS SELECTIU 
DE LA BORSA DE TREBALL D’OFICIALS 1A (GRUP PROFESSIONAL 2.A.) DE LA 
BRIGADA DE SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE, SLU 

 
 
ANTECEDENTS 
 
1. El Consell d’Administració de la societat municipal SERVEIS MUNICIPALS SANT 
QUIRZE, SLU, en sessió extraordinària i urgent de data 9 de novembre de 2022 va 
aprovar la convocatòria i les bases per a la creació de les tres borses de treball següents: 
 
- Borsa de treball d’Administratius/ves (grup professional 2.A). 
- Borsa de treball d’Oficials 1a (Grup Professional 2.A) de la brigada de la societat. 
- Borsa de treball de Tècnic/a superior (grup professional 5). 
 
2. Les Bases i la convocatòria es troben publicades al BOPB de data 23 de novembre 
de 2022, CVE 202210163021. 
 
3. El  termini de presentació de les sol·licituds per a participar en el procés selectiu de 
referència va finalitzar el dia 4 de desembre de 2022. 
 
4. Vista la Resolució del 15 de desembre de 2022,  on la Presidenta del Consell 

d’Administració  va declarar la relació de persones aspirants admeses i excloses 
provisionalment en el procés selectiu, publicat el dia 16 de desembre de juliol de 2022 
al tauler d’edictes i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, donant 
un termini de 5 dies hàbils per esmenar deficiències, a més de convocar a les persones 
aspirants no exempts de la prova de català a la realització de la mateixa el dia 11 de 
gener de 2022. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Convocatòria i bases reguladores d’aquest procés selectiu aprovades per acord del 
consell d’Administració de la societat municipal SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE, 
SLU, en sessió extraordinària i urgent de data 9 de novembre de 2022 i publicades al 
BOPB de data 23 de novembre de 2022. 
 
Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de l’Estatut dels treballadors, o normativa de desenvolupament. 
 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, 
 
Així com altres disposicions que hi siguin d’aplicació. 
 
 
RESOLUCIÓ 
 
La Presidenta del Consell d’Administració de la societat municipal SERVEIS 
MUNICIPALS SANT QUIRZE, SLU resol:  
 
Primer.- Declarar la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses al 
procés selectiu per la creació d’una borsa de treball  d’Oficials 1a (Grup Professional 
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2.A) de la brigada de la societat, per atendre la cobertura de places d’oficials primera de 
la Societat en regim de personal Laboral fix i la creació d’una borsa de treball, per a 
realitzar treballs especialitzats relacionats amb l’execució d’obres de renovació i 
substitució d’elements de xarxa d’abastament d’aigua potable així com la vigilància i 
manteniment de tots els elements que conformen aquesta xarxa i similar. 
 
Persones aspirants admeses: 
 

DNI  Cognoms i nom Exempt Català 

****5672H ORTIZ VALEN, SERGIO sí 

 
 
Persones aspirants excloses : 
 

DNI Cognoms i nom Documentació no aportada 

****4419K JIMENEZ BORNES, ISRAEL DAVID - Carnet conduir 
- Títol cicle formatiu / FP / equivalent 
- Certificat nivell català 
- Declaració responsable de la 
veracitat de les dades 

****9465F FERNANDEZ VACA, ITAMAR - Títol cicle formatiu / FP / equivalent 
- Certificat nivell català 
- Declaració responsable de la 
veracitat de les dades 

 
 
 
Segon. Comunicar a les persones aspirants admeses que, en cas d’estar exempt de la 
realització de la prova de coneixements de la llengua catalana, nivell A, se’ls convoca a 
la fase d’avaluació curricular i exercici pràctic es realitzarà el dia 11 de gener de 
2023 a les 11 hores a la Nau de la Brigada Municipal, situada al carrer Berguedà, 12, 
de Sant Quirze del Vallès. 
 
Tercer. Publicar el present decret al tauler d’edictes i a la seu electrònica de l’Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès (https://www.santquirzevallès.cat). 
 
 
Ho disposo,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Elisabeth Oliveras i Jorba 
Presidenta del Consell d’Administració de la societat municipal SERVEIS MUNICIPALS 
SANT QUIRZE, SLU 
 
Sant Quirze del Vallès, a 27 de desembre de 2022 
 

https://www.santquirzevallès.cat/
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