RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NUM.

/2017

ANTECEDENTS
Vista l’Acta del Tribunal de data 2 de juny de 2017 del procés de selecció per a la provisió d’una
borsa de professorat per cobrir vacants o substitucions dels professors i mestres de l’Escola
Municipal d’Art i Disseny i de l’Escola Municipal d’Ensenyament de la Garriga, en la que es
proposa la llista d’aspirants que formaran part de cadascuna de les borses.
Vist que a la base IX de les bases específiques d’aquesta convocatòria estableix que la corporació
aprovarà mitjançant Resolució la llista provisional que formarà la borsa per ordre de puntuació
obtinguda i es publicarà en la seu electrònica i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, perquè els
interessats disposin de 10 dies naturals per formular reclamacions contra la mateixa. En cas que no
es presentin reclamacions, es considerarà elevada a definitiva sense necessitat de nova exposició.
FONAMENTS DE DRET
Atès el que disposa l’article 20, de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2016:

“Artículo 20. Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la
provisión de necesidades de personal.
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.
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.
En ús de les facultats que m’atorga l’ordenament jurídic,
DECRETO:
Primer: Aprovar la llista provisional que formarà part de la borsa de professorat per cobrir vacants
o substitucions dels professors i mestres de l’Escola Municipal d’Art i Disseny i de l’Escola
Municipal d’Ensenyament de la Garriga, d’acord amb el següent detall:
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Llista de Professorat per a cobrir vacants o substitucions dels membres del cos de professors
d’Arts Plàstiques i Disseny, grup A1, de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de la Garriga:
1.
2.
3.
4.

DOMINGUEZ REIFS, MARIA
FARRAN NICOLAU, GEMMA
BRU PUJOL, ALBA
GARRIDO I PUIG, MARC

109,40
92,10
88,75
67,70

Llista de Professorat per a cobrir vacants o substitucions dels membres del cos de professors
d’Arts Plàstiques i Disseny, grup A2, de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de la Garriga:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DOMINGUEZ REIFS, MARIA
FARRAN NICOLAU, GEMMA
BRU PUJOL, ALBA
CIFUENTES FRIAS, DANIEL
GARRIDO I PUIG, MARC
MEGIA ROMERO, MARIA
BLANCA

109,40
92,10
88,75
80,50
67,70
56,25

Llista de mestres de Taller per a cobrir vacants o substitucions del cos de mestres de Taller de
l’Escola Municipal d’Art i Disseny i de l’Escola Municipal d’Ensenyament de la Garriga:
1. MARTINEZ MARIN, MARIA
SAGRARIO
2. ESCRIBÀ OLIVA, SALOMÉ
3. PEDROL SOCIAS, JUDITH

89,75
74,50
63,05

Segon: Contra aquest acord es podran interposar potestativament recurs de reposició en el termini
d’1 mes davant del mateix òrgan que l’ha dictat o directament recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos davant els Jutjats contenciosos Administratius corresponents, ambdós terminis
a comptar de la data de l’exposició de les llistes definitives en la seu electrònica www.lagarriga.cat i
en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
Ho mana i signa la senyora alcaldessa-presidenta, la qual cosa jo, el secretari (ef), en dono fe.
L’alcaldessa,

El secretari (ef),
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