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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA  
 
La Garriga, a vint-i-vuit de maig de dos mil catorze. 
 
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies per prendre part a la convocatòria per a la provisió, 
mitjançant el sistema de concurs de mèrits, d’una plaça d’arxiver/a enquadrada a l’Escala 
d’Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnics Superiors, categoria titulats superiors, 
grup A1, per cobrir temporalment una vacant de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de la 
Garriga amb nomenament d’interinatge fins que es proveeixi la plaça pel sistema reglamentari i al 
50% de la jornada (18,75h setmanals) distribuïdes de dilluns a divendres en funció de les necessitats 
del servei i dotada de les retribucions que corresponguin de conformitat amb la Relació de Llocs de 
Treball i el pressupost municipal vigent. Aquesta Alcaldia-Presidència fa pública la data, lloc i hora 
de realització de les proves de selecció, la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, i el 
nomenament dels membres del Tribunal qualificador de la convocatòria, a saber: 
 
DECRETO: 
 
Primer:  Que les proves selectives se celebraran en el dia, hora i llocs següents: 
 
Prova de coneixement de la llengua catalana 
13 de juny de 2014 
Lloc: Casa Consistorial, Plaça de l’Església núm.2 (Sala de Plens) 
Hora: a les 9:30h del matí 
 
Que l’han de fer les persones que no han acreditat el nivell C amb el certificat corresponent:  
-ALEGRET TEIJEIRO, OSCAR 
-PEREZ BADIA, SILVIA 
-VALERA PIBERNAT, JOSE MARIA 
 
* Si presenten el certificat abans del dia 13/06/2014 estaran exempts de fer la prova. 
 
Prova pràctica  
17 de juny de 2014 
Lloc: Auditori de l’Escola Municipal de Música 
Hora: 10:00h 
 
Valoració de mèrits i entrevistes 
Hores concertades (es trucarà per citar als candidats que hagin superat la prova pràctica) 
 
Segon: Aprovar la llista provisional d’admesos i d’exclosos del concurs, d’acord amb el següent 
detall: 
 
Relació d’admesos 
 

DADES ASPIRANTS 
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AGUILAR CESTERO, RAÜL 

ALEGRET I TEIJEIRO, ÒSCAR 

ALVAREZ MARTINEZ, PATRICIA 

CASANOVAS PALOU, LAURA 

DELGADO MONTORO, SARAI 

ESCOBAR SOCIAS, HELENA CLARA 

GARRIGA I MARTINEZ, NÚRIA 

GOMEZ IZQUIERDO, ALEXANDRE 

GONZALEZ GRUNILL, BARBARA 

GRIMAU FERRER, SERGI 

GUTIERREZ GARCIA-MUÑOZ, ALMUDENA ELISABET 

LLOREDA I CARRERAS, XAVIER 

LOPEZ GUIMET, ORIOL 

LOPEZ LOPEZ, CARLOS 

MAGRINS GOL, ARAM 

MARTINEZ RODRIGUEZ, SUSANA 

MEROÑO GÓMEZ, SERGIO 

ORTIZ GARCIA, MARIA DOLORES 

OUGO TORREA, SYLVIA 

PALOP BARRIOS, CAROLINA 

PEREZ BADIA, SÍLVIA 

PORTO DIAZ, RAQUEL 
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PUJADAS ALEX, ALBERT 

RIBÓ GENÉ, ANNA 

RODRIGUEZ GÓMEZ, ANTONIO 

ROVIRA BORDONAU, ANDREA 

SANCHEZ GONZALEZ, JESUS 

SEGARRA APARICIO, ANNA 

SOLER PIÑOL, MARTA 

TELLO DURAN, ALBERT 

VALERA PIBERNAT, JOSÉ MARIA 

 
Relació d’Exclosos 
 
Senyora CARMINA COROMINAS CASTELL per incompliment del paràgraf tercer de la base 
tercera de les bases generals de la convocatòria: “Les persones aspirants han de manifestar 
expressament en les sol·licituds, que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en les 
bases generals i específiques. I també han de donar el seu consentiment al tractament de les dades 
de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la 
tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent”. 
 
I també per incompliment de la base quarta de les bases específiques d’aquest procés de selecció: 
“Els drets del procediment es fixaran en 13,00 €, i en 6,50 € les persones que acreditin estar en 
situació d’atur, d’acord amb el que determinen les ordenances fiscals vigents, i han de ser satisfets 
prèviament  pels aspirants, que han d'adjuntar el corresponent resguard acreditatiu del pagament en 
el moment de la presentació de la sol·licitud”. 
 
Tercer:  Establir un termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà d’aquesta resolució per 
esmenar i aportar la documentació que no s’hagi pogut aportar en el termini de presentació de 
sol·licituds. 
 
Quart:  Determinar que el Tribunal Qualificador estarà integrat pels membres següents: 
 
President:  Senyor Joaquim Rosell López, secretari de la Corporació. 

Suplent: senyora M.Àngels Aspa i Pérez, tècnica d’Administració General. 
 

Vocals: Senyora Davinia Juan Ferrer, interventora de la Corporació. 
 Suplent: senyor Pere Espaulella i Afán de Rivera, tècnic de Serveis Econòmics.  
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Senyor Enric Costa Argemí, tècnic mitjà de Patrimoni. 
Suplent: Jordi Carreras Arisa, cap de Serveis Territorials. 
 
Senyor Lluís Cermeno Martorell, coordinador de sistemes de gestió documental 
corporativa de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. 
Suplent: senyor Enric Cobo Barri, cap del servei de coordinació general d’arxius de la 
Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni.  
 
Senyora Maria Pilar Arabia Palau, arxivera de l’Arxiu Central de la Ciutat de la Justícia 
de Barcelona. 
Suplent: senyora Marta Munuera Bermejo, arxivera de l’Arxiu Municipal de Terrassa i 
vocal de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya. 
 
Senyora Maria Francisco Buqueras, cap de Serveis a les Persones. 
Suplent: senyora Esther Lara Suriñach, arquitecta. 

  
Secretària: Senyora Teresa Salvador Orra, tècnica de Recursos Humans. 

 Suplent: senyora Carme Peirotén Martín, tècnica auxiliar de Contractació. 
 
Els aspirants podran recusar als membres del Tribunal, quan concorrin les circumstàncies previstes 
a l’article 29 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
I per a què així consti, ho mana i signa davant meu, el secretari, que dona fe, al lloc i data a dalt 
esmentats. 
 
L’alcaldessa,     El secretari, 
 
 
Meritxell Budó i Pla    Joaquim Rosell López 


