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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM.                   /2016 
 
La Garriga, a 4 de gener de 2016 
 
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies per prendre part a la convocatòria pel procediment 
concurs de mèrits, d’una plaça d’educador/a social (grup A2), per cobrir una vacant temporal de la 
Plantilla de Personal de l’Ajuntament de la Garriga amb contracte 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: 
 
Vista la resolució d’alcaldia de nomenament de vicesecretària accidental de data 21 de desembre de 
2015.    
 
Per tot això i en ús de les facultats que em són conferides per l’ordenament jurídic vigent,  
 
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) 
 
19 de gener de 2016 
Lloc: Casa Consistorial, Plaça de l’Església, 2. 
Hora: 11:00h 
 
Que l’han de fer les persones que no han acreditat el nivell C amb el certificat corresponent:  
-Carmen Pérez Núñez 
 
* Si presenta el certificat abans del dia 19/01/2016 estarà exempta de fer la prova. 
 
Entrevistes i valoració de mèrits 
 
20 i 21 de gener de 2016 
Lloc: Casa Consistorial, Plaça de l’Església núm. 2 
Hora: (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 

ABASOLO I HERRERA, ALICIA 
Manca acreditar experiència laboral amb contractes o certificat de serveis 
prestats i manca compulsar algun document 
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ALABAU CANET, NEUS 
Manca acreditar experiència laboral amb contractes o certificat de serveis 
prestats 

CALLE PRADO, YOLANDA 
Manca acreditar experiència laboral amb contractes o certificat de serveis 
prestats 

CAMPILLO JOVELLS, M.ÀNGELS - 

CAMPS TURRÓ, ANNA 
Manca acreditar experiència laboral amb contractes o certificat de serveis 
prestats i manca compulsar algun document 

CAPELLA SALVANS, JUDIT - 

CASTILLA MONTOYA, MARIA 
TERESA 

- 

DIESTRO MAÑOSO, OLGA - 

FONT CANADELL, ANNA 
Manca acreditar experiència laboral amb contractes o certificat de serveis 
prestats  

FRANCES MOLA, VANESSA - 

GALBANY ARRABAL, ROSA - 

GARGALLO ALMEDA, IRIS - 

GARRIGA I MARTINEZ, NÚRIA - 

HOMS DEMMEL, CAROLINA 
Manca acreditar experiència laboral amb contractes o certificat de serveis 
prestats  

LLORENS CAPDEVILA, ANNA - 

MARTIN DIEZ, MARIONA 
Manca acreditar experiència laboral amb contractes o certificat de serveis 
prestats i manca compulsar algun document 

MARTINEZ BRUNES, GEMMA 
Manca acreditar experiència laboral amb contractes o certificat de serveis 
prestats  

NAVARRO I RUEDA, RAUL - 

PEREZ NUÑEZ, CARMEN 
Manca acreditar experiència laboral amb contractes o certificat de serveis 
prestats 

PINEDA AGURTO, KAREN YAJAIRA - 

PIQUE I PICO, NATALIA - 

REMOLINS GARCIA, ELISENDA 
Manca acreditar experiència laboral amb contractes o certificat de serveis 
prestats  

RODRIGUEZ GUARDIA, GEMMA 
Manca acreditar experiència laboral amb contractes o certificat de serveis 
prestats  

ROJO MARTINEZ, CONSUELO - 

TABERO MEDINA, SONIA - 

TOMAS RODRIGUEZ, MONTSERRAT - 

VALERO RODENAS, JUDIT - 

VILAMALA AUSIO, XENIA - 

 
Relació d’Exclosos 
 
ASPIRANTS MOTIU D’EXCLUSIÓ 

AGUILELLA IGLESIAS, CRISTINA 

a) Estar en possessió d’una Diplomatura en Educació 
Social o Grau Universitari en Educació Social. S’haurà 
d’adjuntar una còpia degudament compulsada a la 
instància o sol·licitud per prendre part en el concurs.  
 

DELL'ORTO, PATRICIA 

a) Estar en possessió d’una Diplomatura en Educació 
Social o Grau Universitari en Educació Social. S’haurà 
d’adjuntar una còpia degudament compulsada a la 
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instància o sol·licitud per prendre part en el concurs.  
 

 
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 Maria Francisco Buqueras, cap de Serveis a les Persones. 

 suplent:  senyor Jordi Carreras Arisa, cap de Serveis Territorials.  
  
 senyor David Homedes Moradell, educador Social. 
 suplent: senyora Núria Branzuela Contreras, treballadora Social. 
  
 senyor David Borja Blanco, membre designat per l’Escola d’Administració Pública 

de Catalunya. 
suplent: senyora Lina Mesón Fresquet. 

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

suplent: senyora Cinta Coronado Miguel, administrativa de Recursos Humans. 
 
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 la 
vicesecretària accidental, que en dono fe. 

Davant meu,        

La vicesecretària accidental,    L’alcaldessa, 

 

      

  

Dulce Troyano i Crespo     Meritxell Budó Pla 
 
  


