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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NUM.           /2017 

 

ANTECEDENTS 

 

Finalitzat el termini de presentació d’instàncies per prendre part a la convocatòria per a formar part 

d’una borsa de professorat per cobrir vacants o substitucions dels professors i mestres de l’Escola 

Municipal d’Art i Disseny de la Garriga. 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: Aprovar la llista provisional d’admesos i d’exclosos del concurs, d’acord amb el següent 

detall: 

Relació d’admesos 

DADES ASPIRANTS 
MANCA APORTAR  

BALLUS IGLESIAS, JUDITH 
- 

BRU PUJOL, ALBA - 

CIFUENTES FRIAS, DANIEL - 

DOMINGUEZ REIFS, MARIA - 

ESCRIBÀ OLIVA, SALOMÉ 
Manca acreditar nivell C de català 

FARRAN NICOLAU, GEMMA - 

GARRIDO I PUIG, MARC - 

HERNANDEZ AGUILAR, MONTSERRAT 
- 

JIMENEZ JIMENEZ, DAVID - 

MARTINEZ MARIN, MARIA SAGRARIO 
Manca CD amb treballs realitzats 

MEGIA ROMERO, MARIA BLANCA - 

MORENO CALLEJON, XAVIER - 

PEDROL SOCIAS, JUDITH 
- 

PEREZ FARRERONS, CARME 

Manca CD amb treballs realitzats i document 

d’acreditació d’estar en atur 

RICO MARTIN, PATRICIA 
- 

RIU MARTI, MARIA MONTSERRAT 

Manca acreditar nivell C de català i document 

d’acreditació d’estar en atur 

ROMANI CORNET, MONTSERRAT 

Manca declaració jurada de No haver estat 

condemnat per sentència ferma per algun delicte 

contra la llibertat i la indemnitat sexual que 

inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament 

sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, 

prostitució i explotació sexual i corrupció de 
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menors, així com pel tràfic d’éssers humans, 

d’acord amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de 

gener, de protecció jurídica del menor. 

VIVES COMAS, FERRAN Manca document d’acreditació d’estar en atur 

 

Relació d’Exclosos 

Cap. 

 

Segon: Que les proves selectives se celebraran en el dia, hora i llocs següents: 

 

Prova de coneixement de la llengua catalana 

26 d’abril de 2017 

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:  

-Escrivà Oliva, Salomé 

-Riu Martí, Maria Montserrat 

 

* Si presenten el certificat abans del dia 26/04/2017 estaran exempts de fer la prova. 

 

Presentació de la unitat de programació /unitat de formació 

 

Tots els aspirants hauran de presentar una unitat de programació/unitat de formació del temari que 

s’especifica a les bases com a màxim el dia 21 d’abril de 2017. 

 

Exposició de la unitat de programació 

 

3 de maig de 2017 

De Ballus a Jiménez 

 

9 de maig de 2017 

De Martínez a Vives 

 

Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial, Plaça de l’Església,2(La Garriga) 

Hora: de 9:00h a 14:00h (es publicarà en el web municipal l’hora concertada per a cada aspirant) 

 

Valoració de mèrits i entrevistes 

 

El termini per presentar la documentació acreditativa dels mèrits anirà del dia 10 al 16 de maig de 

2017. Es podrà presentar en les formes previstes a les bases de la convocatòria. 

 

Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial, Plaça de l’Església,2(La Garriga) 

Hora: Hores concertades (es publicarà en el web municipal el dia i l’hora concertada per a cada 

aspirant que hagi superat les proves) 
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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. 

 

Quart: Determinar que el Tribunal Qualificador estarà integrat pels membres següents: 

 

President:  Senyor Joaquim Rosell López, secretari de la Corporació. 

Suplent: senyor Alfred Trujillo Arderiu, cap d’Estudis de l’EMAD. 

 

Vocals: Senyora Elisabet Serra Aloy, directora de l’Escola Municipal d’Art i Disseny Gràfic de 

la Garriga. 

 Suplent: senyora Begoña Sánchez Alonso, professora de l’EMAD. 

  

Senyora Beatriu Pérez Simal, directora de l’Escola Municipal d’Ensenyament. 

Suplent: senyor Josep Solé Baños, professor de l’EMAD. 

 

Senyora Maria Dolors Melero Guirao, membre designat per l’Escola d’Administració 

Pública de Catalunya. 

Suplent: senyor Miquel Sallés Puig. 

 

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

 Suplent: senyor Marcel Solé i Pareras, cap de Recursos Humans. 

 

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: Rectificar l’error detectat a les bases pel que fa a la titulació de tècnic Superior d’Arts 

plàstiques i disseny i títols declarats equivalents d’acord al Real Decret 440/1994, de 11 de març 

que és requisit per accedir al cos de mestres de taller i no al cos de mestres d’Arts Plàstiques i 

Disseny com consta a les bases. 

 

Ho mana i signa la senyora alcaldessa-presidenta, la qual cosa jo, el secretari, en dono fe. 

 

L’alcaldessa,     El secretari, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meritxell Budó i Pla    Joaquim Rosell López 
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