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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM.                   /2015 
 
La Garriga, a 3 de desembre de 2015 
 
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies per prendre part a la convocatòria pel procediment 
concurs de mèrits, d’una plaça d’enginyer/a tècnic/a, enquadrada a l’Escala d’Administració 
Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnics Mitjans, categoria tècnics de grau mitjà (grup A2), per 
cobrir una vacant temporal de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de la Garriga amb 
nomenament d’interinatge i fins que el titular de la plaça es reincorpori, al 100% de la jornada 
(37,5h setmanals) distribuïdes de dilluns a divendres en funció de les necessitats del servei.Aquesta 
Alcaldia-Presidència fa pública la data, lloc i hora de les proves selectives, llista provisional 
d’aspirants admesos i exclosos, i el nomenament dels membres del Tribunal Qualificador de la 
convocatòria, a saber: 
 
DECRETO: 
Primer:   Que el concurs de mèrits es realitzarà en els dies, hores i llocs següents: 
 
Prova de coneixements de la llengua Catalana (nivell C) 
 
17 de desembre de 2015 
Lloc: Casa Consistorial, Plaça de l’Església, 2. 
Hora: 12:00h 
 
Que l’han de fer les persones que no han acreditat el nivell C amb el certificat corresponent:  
-Eduard Jové Valentí 
-Francisco José Serrano Aguiar 
 
* Si presenten el certificat abans del dia 16/12/2015 estaran exempts de fer la prova. 
 
Entrevistes i valoració de mèrits 
 
18 de desembre de 2015 
Lloc: Casa Consistorial, Plaça de l’Església núm. 2 
Hora: 10:00h (hores concertades) 
 
Segon: Aprovar la llista provisional d’admesos i d’exclosos del concurs, d’acord amb el següent 
detall: 
 
Relació d’admesos 
 

ASPIRANTS 
 
MANCANCES A LA DOCUMENTACIO APORTADA 

ADALID GARCIA, DANIEL - 

ALQUEZAR CLARAMUNT, OSCAR Man ca compulsa d’algun document 

BUSTAMANTE PINEDA, MARC - 

CARBONELL LOPEZ, RAMON-LLULL - 
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CREUS CREUS, MIGUEL - 

CUTRINA SOLTERO, MARC Manca compulsar documentación i acreditar formació 

FERNANDEZ SERRAN, GABRIEL 
Manca acreditar experiència laboral amb contractes o certificat de serveis 
prestats 

GUARDIOLA RISCO, JESÚS 
Manca acreditar experiència laboral amb contractes o certificat de serveis 
prestats i també formació 

GUTIERREZ FERNANDEZ, ALBERT 
Manca acreditar experiència laboral amb contractes o certificat de serveis 
prestats 

JOVER VALENTÍ, EDUARD 
Manca acreditar experiència laboral amb contractes o certificat de serveis 
prestats i compulsar alguns certificats 

MOLINA FERNANDEZ, PABLO 
Manca acreditar documentació justificant d’estar en situación atur i compulsar 
algun document 

MONTES SANCHEZ, DAVID - 

MORA GRAUPERA, F.XAVIER - 

RIERA MAS, JOAN - 

SANCHO SANCHEZ, EVA 
Manca acreditar experiència laboral amb contractes o certificat de serveis 
prestats 

SERRANO AGUIAR, FRANCISCO JOSÉ Manca compulsar alguns documents 

URBINA ACOSTA, GUSTAVO 
Manca acreditar experiència laboral amb contractes o certificat de serveis 
prestats 

VILA ESTEVA, JORDI - 

VIVES TORRENTS, JOEL 
Manca acreditar experiència laboral amb contractes o certificat de serveis 
prestats 

 
Relació d’Exclosos 
 
Cap. 
 
Tercer: Determinar que el Tribunal Qualificador estarà integrat pels membres següents: 
 
President:  senyor Joaquim Rosell López, secretari de l’Ajuntament de la Garriga. 

suplent: senyor Marcel Solé i Pareras, tècnic mitjà assessor de Serveis Territorials. 
 
Vocals: senyora Sònia López Martínez, Interventora de la Corporació. 

 suplent:  senyor Pere Espaulella i Afán de Rivera. 
  
 senyor Jordi Carreras Arisa, cap de Serveis Territorials. 
 Suplent: senyora Marta Romo Casasola, tècnia mitjana de Medi Ambient. 
  
 senyora Neus Aletà Soler, membre designada per l’Escola d’Administració Pública 

de Catalunya. 
suplent: senyor Julio José Amaro Fernández. 

  
Secretària: senyora Teresa Salvador Orra, tècnica mitjana de Recursos Humans. 

suplent: senyora Cinta Coronado Miguel, administrativa de Recursos Humans. 
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Quart:  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. 
 

 
Els aspirants podran recusar als membres del Tribunal, quan concorrin les circumstàncies previstes 
a l’article 29 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 

Ho mana i signa la Sra. alcaldessa, en el lloc i data indicats a l’encapçalament, davant meu el 
secretari, que en dono fe. 

Davant meu,        

El secretari,       L’alcaldessa, 

 
Joaquim Rosell López      Meritxell Budó Pla    


