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IDENTIFICACIÓ
Llista provisional d'admesos i exclosos del concurs oposició per a formar part d'una borsa de
treballadors/es socials per a cobrir temporalment vacants o substitucions del personal de
l'ajuntament de la Garriga
ANTECEDENTS
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies per prendre part a la convocatòria per formar
part d’una borsa de treballadors/es socials per a cobrir temporalment vacants o substitucions del
personal de l’ajuntament de la Garriga, aquesta Alcaldia-Presidència fa pública la llista
provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria, a saber.
FONAMENTS JURÍDICS
-Bases generals reguladores dels processos selectius per a l’accés a places de la plantilla de
personal de l’Ajuntament de la Garriga publicades en el BOPB de data 19/04/2011 i
modificació publicada en el BOPB de data 13/03/2014.
-Bases específiques de la convocatòria per a formar part d’una borsa de treballadors i
treballadores socials, per a cobrir temporalment vacants o substitucions del personal de
l’Ajuntament de la Garriga publicades en el BOPB de data 24/07/2018.
-Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l‘Administració Local.
-Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.
-Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
-Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
-Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local.
-Reial decret 364/1995, de 10 de març.
-Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
-Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1. de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 53 del DL
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i en ús
de les facultats que em són conferides per l’ordenament jurídic vigent,
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Primer. Aprovar la llista provisional d’admesos i d’exclosos del concurs, d’acord amb el
següent detall:
Relació d’admesos
DADES ASPIRANTS

MANCA APORTAR

BOULLON MARTIN, SUSANA

Document justificatiu del canvi d’ordre dels
cognoms

CAÑADA REDONDO, LOURDES

Certificat nivell C de català

CATALAN VICENTE, CLAUDIA

Certificat negatiu del Registre Central de delinqüents
sexuals actualitzat

GARCIA MUNNE, MARIA ARANZAZU

-

GARCIA RODRIGUEZ, SARA

-

GRANADO BRUÑA, MARIA J.

-

JORBA FELIP, CARLA

-

MANICH MOYA, GEORGINA

Certificat nivell C de català

MARTINEZ SERRA, JORDINA

Certificat nivell C de català

MORA MARIN, M. DEL MAR

-

ROMERO FERNANDEZ, MONTSERRAT

-

TABUENCA RODRIGUEZ, LAURA

-

TARRAGONA SOLSONA, PATRICIA

-

VALLELADO VILA, NURIA

Certificat negatiu del Registre Central de delinqüents
sexuals actualitzat

ZARZA DIEZ, SUSANNA

-

Relació d’Exclosos
ASPIRANTS
BARJUAN BALLUS, ALBERT

MOTIU D’EXCLUSIÓ
Per
incompliment
de
la
base
segona:
c) Acreditar mitjançant una certificació negativa del
Registre Central de delinqüents sexuals que no s’ha estat
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condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la
llibertat i indemnitat sexual.
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DOS SANTOS DA SILVA, ROSEMEIRE

Per incompliment de la base tercera que estableix la
forma de presentació de les sol·licituds, que
es
presentaran
preferentment
mitjançant
instància
telemàtica o per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
- Per incompliment de la base tercera: Les sol·licituds
per a prendre part en aquesta convocatòria es presentaran
amb el formulari específic que es pot trobar a la seu
electrònica del web municipal www.lagarriga.cat.

GARCIA SANTOLARIA, FRANCISCO J.

- Per incompliment de la base quarta: Els drets de
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, adjuntant el corresponent resguard
acreditatiu del pagament en el moment de la presentació
de la sol·licitud.

Segon. Que les dates de la prova de català i la prova pràctica se celebraran en els dies, hores i
llocs següents:
Per aquells que no han acreditat el nivell de coneixement de Català amb el certificat
corresponent estan convocats el dia, hora i llocs següents:
Prova de coneixement de la llengua catalana
4 d’octubre de 2018
Lloc: Casa Consistorial, Plaça de l’Església núm.2 -(Sala de reunions de la 4a planta)
Hora: a les 12.15h del matí
Aspirants convocats:
-

BARJUAN BALLUS, ALBERT, en cas d’esmenar les mancances de requisits per tal de ser admès.
CAÑADA REDONDO, LOURDES.
MANICH MOYA, GEORGINA.
MARTINEZ SERRA, JORDINA.

* Si presenten el certificat abans del dia 04/10/2018 estaran exempts de fer la prova.
Prova pràctica
5 d’octubre de 2018
Lloc: Casa Consistorial, Plaça de l’Església núm.2 (Sala de Plens).
Hora: a les 9.30h del matí
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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.
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Quart: Determinar que el Tribunal Qualificador estarà integrat pels membres següents:
President: Senyor Carles Casellas Ayén, secretari de la Corporació.
Suplent: senyor Joaquim Rosell López, vice-secretari de la Corporació.
Vocals: Senyora Núria Masó Anglada, cap de Serveis a les Persones.
Suplent: senyor Marcel Solés i Pareras, cap de Recursos Humans.
Senyora Montserrat Perramón Cubells, treballadora social.
Suplent: senyora Carolina Fernández Requena, treballadora social.
Senyora Ariadna González Pujol, membre designada per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya en qualitat de vocal titular.
Senyora Rosa Maria Zamora Manso, membre designada per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya en qualitat de vocal suplent.
Secretària: Senyora Teresa Salvador Orra, tècnica de Recursos Humans.
Suplent: senyora Teresa Valls Relats, tècnica mitjana de Serveis Econòmics.
Els aspirants podran recusar als membres del Tribunal, quan concorrin les circumstàncies
previstes a l’article 24 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
Cinquè. Publicar aquest decret a la seu electrònica per tal de donar per realitzat el tràmit de
notificació als interessats, també a l’e-tauler i al portal de transparència.
Sisè. Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat,
no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

Ho mana i signa la Sra. alcaldessa.

F_FIRMA_12
Signat digitalment per:
Alcaldessa
Meritxell Budó i Pla
20-09-2018 13:36:00

Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
oac@ajlagarriga.cat - www.lagarriga.cat

