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IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la llista definitiva de persones que formaran part de la borsa de la categoria
d'arquitecte/a per a cobrir temporalment vacants o substitucions del personal de l'Ajuntament de
la Garriga
ANTECEDENTS
Vista l’Acta del Tribunal de data 6 de maig de 2019 del procés de selecció per a la provisió
d’una borsa de la categoria d’arquitecte/a per cobrir temporalment vacants o substitucions del
personal de l’Ajuntament de la Garriga, en la que es proposa la llista d’aspirants que formaran
part de la borsa.
FONAMENTS JURÍDICS
Atès el que estableix la base vuitena de les bases específiques de la convocatòria en relació a
que la presidència de la Corporació aprovarà mitjançant Resolució la llista definitiva que
formarà la borsa per ordre de puntuació obtinguda.
Atès el que estableix la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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.
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
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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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RESOLC
Primer. Aprovar la llista definitiva de persones que formaran part de la borsa de la categoria
d’arquitecte/a per a cobrir temporalment vacants o substitucions del personal de l’Ajuntament
de la Garriga, d’acord amb el següent detall:
Llista de personal de la categoria d’arquitecte/a:
DADES ASPIRANTS
1. MALUQUER ARTIGAL, NICOLAU
2. SEÑIS LOPEZ, ROGER
3. FERNANDEZ LLORDES, SANDRA
4. RODRIGUEZ DE PABLO, JORGE
5. PONT MARIN, AINA
6. GARCIA MOYA, ALBA

PUNTUACIÓ
21,70
21,50
20,80
18,00
17,70
15,15

Segon. Publicar aquesta resolució a la seu electrònica i al taulell d’edictes (e-tauler) i notificar
al Comitè Unitari de Personal.

Ho mana i signa,

En dona fe,
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F_FIRMA_62
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Secretari
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