²6Y0T2X1M734X140111SD»
²6Y0T2X1M734X140111SD»

Codi de
verificació

6Y0T2X1M734X140111SD

Procediment 1458 Processos selectius de personal
Expedient núm. 868/2017

F_RESOLUCION
Ajuntament de La Garriga
Alcaldia
Data 24-04-2018
Número ALC/598/2018

Document 32338/2018

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

ÀREA FUNCIONAL Recursos Humans
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la llista provisional que formarà part de la borsa de la categoria de mestres de
taller de fusta per cobrir temporalment vacants i substitucions del personal de l'Ajuntament de la
Garriga
ANTECEDENTS
Vista l’Acta del Tribunal de data 22 de desembre de 2018 del procés de selecció per a la
provisió d’una borsa de mestres de taller de fusta per a cobrir temporalment vacants i
substitucions del personal de l’Ajuntament de la Garriga, en la que es proposa la llista
d’aspirants que formaran part de la borsa.
FONAMENTS JURÍDICS
Atès que encara no s’ha aprovat la Llei de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2018, però des de
l’any 2010 les successives lleis de pressupostos han anat limitant la contractació de personal
temporal i el nomenament de personal funcionari interí, excepte en casos excepcionals i per a
cobrir necessitats urgents i inajornables tal i com disposa l’article 19, apartat DOS Llei 3/2017,
de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017:
“No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de
personal estatutario temporal o de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y
para cubrir necesidades urgentes e inaplazables”.
Siete. Los apartados Uno, Dos, Cinco y Seis de este artículo tienen carácter básico y se dictan
al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución”.
Atès el que estableix la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Atès el que disposen els articles 55, 56, 60 i 61 del 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, que
regulen els principis rectors i requisits generals dels procediments selectius, els òrgans de
selecció i els sistemes de selecció.
Atès el que disposen el capítol 3 del Títol 4 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel
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qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública, que regula la selecció de personal.
Atès el que disposa l’article 94 a 98 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, que regulen la selecció del personal interí i
laboral temporal.
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,
RESOLC
Primer. Aprovar la llista provisional de les persones que formaran part de la borsa de la
categoria de mestres de taller de fusta per cobrir temporalment vacants i substitucions del
personal de l’Ajuntament de la Garriga, d’acord amb el següent detall:
Llista de mestres de taller (de fusta) per a cobrir vacants i substitucions del personal
d’aquesta categoria a l’Escola d’Arts Plàstiques i Disseny, grup A1 i a l’Escola Municipal
d’Art i Disseny de la Garriga:
1.
2.
3.
4.

ASPIRANT
JORDI PLANTES TEIXIDOR
XAVIER RUBIROLA COLL
ALEJANDRO MIGUEL ARA SANCHEZ
FRANCISCO MORAGUES ESTARELLES

Puntuació
97,8
88,2
84
74,5

Segon. Publicar aquesta Resolució a la seu electrònica i al taulell d’edictes (e-tauler) i
comunicar al Comitè Unitari de Personal.
Tercer. Establir un termini de deu dies naturals per a que els interessats puguin formular
reclamacions contra la mateixa, si escau.
Quart. Establir que si en el termini de dos mesos no s’ha interposat cap recurs contra aquesta
llista esdevindrà definitiva.
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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