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Número ALC/1328/2018

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
ÀREA FUNCIONAL Recursos Humans

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

IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos del concurs oposició per a la selecció de
personal per formar part d'una borsa de la categoria de mestre/a d'adults, grup A2-18
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 la categoria de
mestre/a d’adults, grup A2-18, aquesta Alcaldia-Presidència fa pública la llista definitiva
d’aspirants admesos i exclosos, 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 la provisió d’una borsa de personal de la categoria
de mestre/a d’adults publicades en el BOPB de data 31/05/2018.
-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.
-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.
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,
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Primer. Aprovar la llista definitiva d’admesos i d’exclosos del concurs, d’acord amb el següent
detall:
Relació d’admesos
DADES ASPIRANTS
ALABAU CANET, NEUS
ALTISENCH BARBEITO, PERE
CABALLERO ANGOSTO, ANNA
CARRERAS GOICOECHEA, ELISABETH
CORTES SOLER, CRISTINA
DAMPELL KAMARA, JULA
DELGADO VENDRELL, PAU
DOMENECH BALLEGA, ANNA
DOMENECH DURAN, MARC
FORNES VENTURA, MERITXELL
GUITART VALENCIA, JOSE
HERNANDEZ CLEMENTE, M. ISABEL
LOUAH EL AMMRI, LAILA
MARTI BLANCH, JORDI
MATEOS MORENO, ELENA
OLMOS ALMIÑANA, JORDI
ORTIZ RICO, ANA
PALOU LAMBEA, ROGER
PORTAVELLA DAMESON, DANIEL
PORTET I BOIXAREU, MARIA DOLORS
PUEYO SANTAMARIA, MARIA MERCÈ
RIERA CORBERA, JAVIER
SORRIBAS CERVANTES, ANNA
TROYANO ROCA, MARC
VEGA CAPMANY, CARLA
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MOTIU D’EXCLUSIÓ
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ASPIRANTS

CANALS MERINO, M. ÀNGELS

FUSTER USAS, ELISENDA HEURA

RUZ GARCIA, EVA

TOMAS ALGUERO, GERARD

Per incompliment de la base segona de les bases
generals:
Per prendre part en qualsevol convocatòria, les persones
aspirants han de complir els requisits següents:
2.6) Estar en possessió de les titulacions acadèmiques
que s’indiquen en les bases específiques de cada plaça,
o en condicions d’obtenir-les en la data de finalització
del termini de presentació d’instàncies. En cas de
titulacions obtingudes a l’estranger s’haurà
d’acreditar l’homologació expedida pel Ministeri
d’Educació i Cultura. S’haurà d’adjuntar una còpia a
la instància o sol·licitud per prendre part en la
convocatòria.
Per incompliment de la base tercera: Les sol·licituds per
a prendre part en aquesta convocatòria es presentaran
amb el formulari específic que es pot trobar a la seu
electrònica del web municipal www.lagarriga.cat.
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud les
persones aspirants donen el seu consentiment al
tractament de les dades de caràcter personal que són
necessàries per prendre part en la convocatòria i per
a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord
amb la normativa vigent i manifesten que accepten
les bases i que compleixen totes i cadascuna de les
condicions exigides, referides a la data d'acabament
del termini per a la presentació de sol·licituds.
Per
incompliment
de
la
base
segona:
b) Estar en possessió del certificat de coneixements de
nivell de suficiència de català (C), de la Direcció General
de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya,
que es correspon amb les competències lingüístiques del
nivell C1 del MECR, o dels reconeguts per aquesta com
a equivalents. En cas contrari hauran 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 tercera: Les sol·licituds per
a prendre part en aquesta convocatòria es presentaran
amb el formulari específic que es pot trobar a la seu
electrònica del web municipal www.lagarriga.cat.
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud les
persones aspirants donen el seu consentiment al
tractament de les dades de caràcter personal que són
necessàries per prendre part en la convocatòria i per
a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord
amb la normativa vigent i manifesten que accepten
les bases i que compleixen totes i cadascuna de les
condicions exigides, referides a la data d'acabament
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Segon. 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.
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
14-09-2018 13:06:00
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