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IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses del concurs oposició per a la
selecció d'una borsa de la categoria de coordinador/a, per a cobrir les necessitats d'aquest
personal durant el Casal esportiu Quercus.
ANTECEDENTS
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies per prendre part a la convocatòria per a la
selecció d’una borsa de la categoria de coordinador/a per a cobrir les necessitats d’aquest
personal durant el Casal esportiu Quercus, aquesta Alcaldia-Presidència fa pública la data, lloc i
hora de realització de les proves de selecció, la llista provisional de persones admeses i excloses
i el nomenament dels membres del Tribunal qualificador 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 personal de la categoria
de coordinador/a per a cobrir les necessitats d’aquest personal durant el Casal esportiu Quercus,
publicades en el BOBP de data 14/05/2019.
Atès que encara no s’ha aprovat la Llei de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2019, 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 d’acord amb el que disposa l’article 19 de la Llei
6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.
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
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.
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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.
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Atès el que disposa l’article 33 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcalde 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 persones admeses i excloses del concurs oposició
d’acord amb el següent detall:
Relació de persones admeses
DADES ASPIRANTS

MANCA APORTAR

RODRIGUEZ IÑIGO, EDUARD

-

Relació de persones excloses
DADES ASPIRANTS
PERTIÑEZ GARCIA,
ADRIAN

ROSAS CALBO,
CARMINA

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:
5. Certificat d’inscripció al Registre Oficial de Professionals de
l’Esport de Catalunya com a director esportiu o estar col·legiat en el
Col·legi de Llicenciats de l’Educació Física i l’Esport de Catalunya.
Per incompliment de la base segona: Per prendre part en aquesta
convocatòria, les persones aspirants han de complir els requisits
establerts a les bases generals [...] i a més:
b) Estar en possessió del títol de tècnic o tècnica superior en activitats
físiques i esportives o titulació superior.
Per incompliment de la base tercera:
3. Títol acadèmic exigit a la base segona apartat b)
4. Certificat de nivell B2 de català o equivalent.
5. Certificat d’inscripció al Registre Oficial de Professionals de
l’Esport de Catalunya com a director esportiu o estar col·legiat en el
Col·legi de Llicenciats de l’Educació Física i l’Esport de Catalunya.
7. Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals que
no s’ha estat condemnat/ada per sentència ferma per delictes contra la
llibertat i indemnitat sexual.
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Segon. Que les proves del procés de selecció se celebraran en els dies, hores i llocs següents:
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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
19 de juny de 2019
Lloc: Casa Consistorial, Plaça de l’Església núm.2 -(Sala de Reunions de la 4a planta)
Hora: a les 9.00 h
Aspirants convocats:
- ROSAS CALBO, CARMINA (en cas que aporti documentació requerida per a poder
participar en el procés selectiu).
* Si presenta el certificat abans del dia19/06/2019 estarà exempta de fer la prova.
Prova pràctica
21 de juny de 2019
Lloc: Casa Consistorial, Plaça de l’Església núm.2 -(Sala de Plens)
Hora: a les 9.15 h
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. Establir que en el termini fixat en el punt anterior, donat que el casal esportiu Quercus
comença el dia 25/06/2019, excepcionalment, durant aquests deu dies s’haurà d’aportar la
documentació relativa als mèrits a valorar.
Cinquè. 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: Senyor Jordi Batllori Llauradó, tècnic mitjà d’Esports.
Suplent: senyora Núria Masó Anglada, cap de Serveis a les Persones.
Senyora Silvia Segura Parra, tècnica auxiliar d’Esports.
Suplent: senyor Sebastià Peralta Rubio, auxiliar tècnic d’Esports.
Senyor Manuel Deiros Fernández, membre designat per l’Escola d’Administració
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
oac@ajlagarriga.cat - www.lagarriga.cat

²1W420L2E1P1R085R0F1JL»
Codi de
²1W420L2E1P1R085R0F1JL»
verificació
1W420L2E1P1R085R0F1J
Procediment 1461 Selecció de personal per concurs-oposició
Expedient núm. 3589/2019

F_RESOLUCION

Document 59377/2019

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

Pública de Catalunya en qualitat de vocal titular.
Senyora Carol Galanó Muñoz, 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 Sara Jimenez Castañeda, auxiliar administrativa 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.
Sisè. Publicar el present decret a la seu electrònica del web municipal per tal de donar per
realitzat el tràmit de notificació als interessats, al tauler d’anuncis electrònic de la corporació (eTAULER) i al portal de transparència de l’Ajuntament de la Garriga.

Ho mana i signa,

En dona fe,

F_FIRMA_12

F_FIRMA_62

Signat digitalment per:
Alcalde
Jordi Pubill Sauquet
05-06-2019 14:00:00

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
05-06-2019 14:52:00
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