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IDENTIFICACIÓ
Llista definitiva d'admesos i exclosos del concurs per a la selecció de personal per formar part
d'una borsa de professorat per a cobrir temporalment vacants o substitucions del personal docent
de l'EMM
ANTECEDENTS
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions contra la llista provisional d’admesos i
exclosos per prendre part a la convocatòria per formar part d’una borsa de professorat per a
cobrir temporalment vacants o substitucions del personal docent de l’Escola Municipal de
Música, aquesta Alcaldia-Presidència fa pública la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos, així com la data de la valoració de mèrits i entrevistes.
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 provisió d’una borsa de professorat per a cobrir
temporalment vacants o substitucions del personal docent de l’Escola Municipal de Música
publicades en el BOPB de data 19/06/2018.
-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, 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 General 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.

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

²6B09046S5F3N3A6B0ATJ0»
²6B09046S5F3N3A6B0ATJ0»

Codi de
verificació

F_RESOLUCION

6B09046S5F3N3A6B0ATJ

Procediment
Document 80757/2018

Expedient núm.

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

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 definitiva d’admesos i d’exclosos del concurs, d’acord amb el següent
detall:
Relació d’admesos
DADES ASPIRANTS
CORDOBA ARMERO, ANA M.
FERNANDEZ CALDERON, M.OLIVA
FERNANDEZ CALLIS, MARTA
FERRANDO FERNANDES, AGNES
GIMENO ORTUÑO, PAU
GUASCH CARBONELL, MARTA
LOPETEGUI SANTOS, MARCOS
LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO
MOSCARDO NAVARRO, AGNES
PICON ALVAREZ, CARLOS
RODRIGUEZ BERENGUER, MIGUEL
SERRADESANFERM MERCADE, RUTH
TORRENTS TINTO, ANNA
VEGA ARIJA, MARIA DE LOS ÁNGELES
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DADES ASPIRANTS

CARRERAS ALMAR, MARTI

REAL DELGADO, ALBA

ROMERO NAVARRO, TOMAS

MOTIU D’EXCLUSIÓ
Per incompliment de la base segona: b) Estar en possessió del
certificat de coneixements de nivell de Suficiència de català
(certificat C) de la Direcció General de Política Lingüística de
la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta com
a equivalents. En cas contrari s’haurà de superar una prova de
català equiparable al nivell de coneixements requerit. Resten
exclosos de la convocatòria del procés de selecció els
aspirants que no han resultat aptes i els que havent estat
convocats no s’han presentat.
- Per incompliment de la base segona:
c) Acreditar mitjançant una 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 segona:
a) Estar en possessió del títol de Grau universitari o de
Professor Superior, segons el Decret núm. 2618/66, de 10 de
setembre, del Ministeri d’Educació i Ciència o professors
habilitats per impartir docència en escoles de música, creades
o autoritzades a l’empara del Decret 179/1993, de 27 de juliol
per la Generalitat de Catalunya, de qualsevol de les
especialitats que s’imparteixen, o aquell que habiliti per a
l’exercici de la professió.
c) Acreditar mitjançant una 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: Acompanyant la
sol·licitud signada, la persona aspirant haurà d’incloure a més
la següent documentació:
8. Informe de vida laboral actualitzat.

Segon. Que la valoració de mèrits i les entrevistes se celebraran el dia i lloc que es determina a
continuació:
Valoració de mèrits i entrevistes
Lloc: Sala de reunions de la 4a planta de la Casa Consistorial, Plaça de l’Església,2(La
Garriga)
24 de setembre de 2018
Els horaris concertats per a cada aspirant es publicaran en el web de l’Ajuntament
www.lagarriga.cat a l’apartat d’Oferta Pública d’Ocupació.
Tercer. 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.
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.

Ho mana i signa la Sra. alcaldessa.

F_FIRMA_12
Signat digitalment per:
Alcaldessa
Meritxell Budó i Pla
18-09-2018 14:16:00
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