Codi de verificació
1O1N6P1A5O2J59680R6D
Procediment
1460 Selecció de personal per concurs
Expedient núm.
Document
3207/2020
55300/2020

F_RESOLUCION
Ajuntament de La Garriga
Alcaldia
Data 23-06-2020
Número ALC/727/2020

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
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IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses de la convocatòria pública
d'urgència per a formar part d'una borsa de treballadors i treballadores socials
ANTECEDENTS
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions contra la llista provisional de persones
admeses i excloses per prendre part a la convocatòria per a la selecció d'una borsa de personal
de la categoria de treballadors i treballadores socials, aquesta Alcaldia-Presidència fa pública la
llista definitiva de persones admeses i excloses, 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 la creació 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 18/05/2020.
-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, pel que s’aprova el Reglament General d’Ingrés del
Personal al servei de l’Administració general de l’Estat i de Provisió de Llocs de Treball i
Promoció Professional dels funcionaris civils de l’Administració Generals de l’Estat.
-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.
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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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RESOLC
Primer. Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses del concurs d’acord amb el
següent detall:
Relació de persones admeses
DADES ASPIRANTS
BARJUAN BALLUS, ALBERT
CABALLERO SANCHEZ, ALICIA
CARRERA DOMINGO, RAQUEL
CASALS RAMOS, MARTA
CASTELLVÍ MAJÓ, JUDIT
COCA ROCHA, SORAYA
CORTES GUARDEÑO, CRISTIAN
DURAN ESPINAR, MARIA DEL CARMEN
ESTRADERA GUMBAU, PATRICIA
GARCIA AGUILERA, JULIA
GONZALEZ BERMEJO, JUDITH
HORNOS CALDERÓ, CRISTINA
LOBATO TIJERAS, MIRIAM
LOPEZ IBAÑEZ, BEATRIZ
MANEUS SANCHEZ, CARMEN NURIA
MARTINEZ HERNANDEZ, MILAGROS
OTTO SANCHEZ, LAURA
PEREZ FERRER, MARIA AMPARO
REY CARDONA, MERITXELL
ROCHINA VINYALS, NURIA
SANCHEZ GAVILAN, DESIRÉE
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SIMON BARTOMEUS, RAMON
TORRES BELLAS, ALBA
Relació de persones excloses
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DADES ASPIRANTS

ALMANSA CAPEL, EMILIA ESTHER

ARGELICH VALL, HELENA

CABEZA CABEZA, PAULA

JAWO JAWO, VANESSA

OLMEDO MORENO, MIREIA
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MOTIU D’EXCLUSIÓ
- Per incompliment de la base tercera: Acompanyant la
sol·licitud signada, la persona aspirant haurà d’incloure a més
la següent documentació:
4. Certificat de nivell C de català o equivalent
- Per incompliment de la base quarta: Els drets del procediment
es fixaran en 13,00 €, i en 6,50 € les persones que acreditin
estar en situació d’atur […]
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 [...].
Acompanyant la sol·licitud signada, la persona aspirant haurà
d’incloure a més la següent documentació:
2. DNI o passaport
5. Justificant d’haver abonat els drets de procediment
establerts a l’Ordenança Fiscal
6. Certificació negativa del Registre Central de delinqüents
sexuals que no s’ha estat condemnat/da per sentència ferma
per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual
(actualitzat)
Per incompliment de la base tercera: Acompanyant la
sol·licitud signada, la persona aspirant haurà d’incloure a més
la següent documentació:
6. Certificació negativa del Registre Central de delinqüents
sexuals que no s’ha estat condemnat/da per sentència ferma
per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual (actualitzat)
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, en el termini de deu dies
naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta
convocatòria en el BOPB.
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, en el termini de deu dies
naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta
convocatòria en el BOPB.
Acompanyant la sol·licitud signada, la persona aspirant haurà
d’incloure a més la següent documentació:
2. DNI o passaport (en vigor).
3. Títol acadèmic exigit a les bases
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4. Certificat de nivell C de català o equivalent
6. Certificació negativa del Registre Central de delinqüents
sexuals que no s’ha estat condemnat/da per sentència ferma
per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual (actualitzat)

SALAZAR GONZALEZ, ORLANDO ANDRES

SANCHEZ MARTINEZ, LIDIA

SANCHEZ REVELLES, MARI CARMEN

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 [...].
Acompanyant la sol·licitud signada, la persona aspirant haurà
d’incloure a més la següent documentació:
2. DNI o passaport
3. Títol acadèmic exigit a les bases
4. Certificat de nivell C de català o equivalent
5. Justificant d’haver abonat els drets de procediment
establerts a l’Ordenança Fiscal
6. Certificació negativa del Registre Central de delinqüents
sexuals que no s’ha estat
condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la
llibertat i indemnitat sexual.
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 [...].
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 [...].
Acompanyant la sol·licitud signada, la persona aspirant haurà
d’incloure a més la següent documentació:
1. Un currículum vitae
2. DNI o passaport
3. Títol acadèmic exigit a les bases
4. Certificat de nivell C de català o equivalent
5. Justificant d’haver abonat els drets de procediment
establerts a l’Ordenança Fiscal
6. Certificació negativa del Registre Central de delinqüents
sexuals que no s’ha estat
condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la
llibertat i indemnitat sexual.

Segon. Publicar el present decret a la seu electrònica del web municipal per tal de donar per
realitzat el tràmit de notificació a les persones interessades, al tauler d’anuncis electrònic de la
corporació (e-TAULER) i al portal de transparència de l’Ajuntament de la Garriga.
Ho mana i signa,

En dona fe,
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Signat digitalment per:
Alcaldessa
Pl.
de l’Església, 2
Dolors Castellà Puig
08530
La Garriga
23-06-2020
08:17:00
Tel. 93 860 50 50
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Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
23-06-2020 08:49:00

