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Unitat: Secretaria 
Ref. Exp.: 171/2019/SQSCR

Llista provisional d'admesos i exclosos del procés designació Gerent de la societat COMU 
SANT QUIRZE DEL VALLÈS, S.L.

 

ANTECEDENTS

1.El Ple municipal en funcions de Junta General de la societat municipal COMU SANT 
QUIRZE DEL VALLÈS, S.L. en sessió extraordinària de 26 de setembre de 2019 va 
aprovar les bases reguladores i la convocatòria que han de regir el procés de designació 
del/la Gerent de la societat.

2. Les Bases i la convocatòria es van publicar al BOPB el 30 de setembre de 2019.

3. El termini de presentació de les sol·licituds per a participar en el procés selectiu va 
finalitzar el dia 10 d’octubre de 2019.

FONAMENTS DE DRET

Convocatòria i bases reguladores d’aquest procés selectiu aprovades per acord de ple 
municipal en funcions de Junta General de la societat municipal, i publicades al BOPB de 
30 de setembre de 2019.

Atès l’article 78 del Decret 214/1990, Reglament del Personal al servei de les entitats 
locals.

DISPOSICIÓ

L’alcaldessa- presidenta de la societat municipal COMU SANT QUIRZE DEL VALLÈS, 
S.L., resol:

Primer.- Aprovar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses al 
procés de designació d’un lloc de treball de Gerent de la societat COMU SANT QUIRZE 
DEL VALLÈS, S.L. següent: 
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NIF 
(4 últims dígits)

1 9399P
2 6299R
3 3183K
4 5931A
5 8853D
6 6435D
7 3642R
8 6625B
9 5815D
10 7205E
11 0654D
12 8242V
13 7670N

Persones aspirants excloses : Cap.

Segon. - D’acord amb la base 8a, transcorregut el termini de 5 dies naturals des de 
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, sense que s’hagin presentat al·legacions, 
l’admissió provisional de les persones candidates esdevindrà definitiva, sense que calgui 
l’adopció d’una nova resolució, ni la seva publicació.

Tercer. Disposar que la prova de nivell C de català prevista a la base 9a, atès que no han 
presentat certificació oficial de nivell C emès per l’òrgan competent, l’hauran de realitzar 
els candidats següents:

NIF (4 últims dígits)
1 3642R
2 5815D
3 0654D

Quart. Disposar que la data, hora i lloc de realització de la prova de català es publicarà a 
la web de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a la secció de la seu electrònica de 
COMU SANT QUIRZE DEL VALLÈS, S.L.

Cinquè. Publicar la present resolució a la web de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, 
a la secció de la seu electrònica de COMU SANT QUIRZE DEL VALLÈS, S.L.

Ho disposo,     Dono fe,
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