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IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses del concurs oposició per a
l'elaboració d'una borsa de personal de la categoria d'auxiliar administratiu/iva i
d'administratiu/iva per cobrir necessitats de caràcter temporal.
ANTECEDENTS
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part a la convocatòria per a la
selecció d’una borsa de la categoria d'auxiliar administratiu/iva i d'administratiu/iva per cobrir
necessitats de caràcter temporal, aquesta Alcaldia-Presidència fa pública la data, lloc i hora de
realització de les proves de selecció, la llista provisional de persones admeses i excloses, i el
nomenament dels membres del Tribunal qualificador de la convocatòria, 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 formar part d’una borsa de personal de la categoria
d’auxiliar administratiu/iva i d’administratiu/iva per cobrir necessitats de caràcter temporal,
publicades en el BOBP de data 26/04/2019.
Atès que encara no s’ha aprovat la Llei de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2019, però des de
l’any 2010 les successives lleis de pressupostos han anat limitant la contractació de personal
temporal i el nomenament de personal funcionari interí, excepte en casos excepcionals i per a
cobrir necessitats urgents i inajornables d’acord amb el que disposa l’article 19 de la Llei
6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.
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
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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
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,
RESOLC
Primer. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses del concurs oposició
d’acord amb el següent detall:
Relació de persones admeses en la categoria d’auxiliar administratiu/iva
DADES ASPIRANTS

MANCA APORTAR

ALARCOS BLANCO, IMMA

-

ALCANTARA CIURANS, TERESA

-

ANTON MARTINEZ, NURIA

Certificat de nivell C1 de català o equivalent

ARBOLI CALBET, CONCEPCION

-

ARJONA CARNICERO, YOLANDA

-

AYALA CARAVER, LAURA

-

BALLUS IGLESIAS, JUDITH

Certificat negatiu del Registre Central de
delinqüents sexuals actualitzat

BARRACHINA BONET, MARIA ROSER

-

BASSA GONZALEZ, XAVIER

Certificat de nivell C1 de català o equivalent.
Certificat negatiu del Registre Central de
delinqüents sexuals

CANOVAS JATIVA, PATRICIA MARIA

-

CARRASCO SALAMÓ, ROSA MARIA

Certificat de nivell C1 de català o equivalent

CASACUBERTA ALIGUER, MARTA

-

CEREZUELA LLOREDA, ANNA

-

CERVANTES RAMIREZ, JAZMIN EDITH

Certificat de nivell C1 de català o equivalent

CIURANS VIÑETA, M. ROSA

-

CLOSAS RINS, ANA MARIA

-
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CODOSAL GONZALEZ, LIDIA

Acreditació d’estar en situació d’atur
actualitzat
Certificat negatiu del Registre Central de
delinqüents sexuals signat

COLOMER MORALES, ANNA

-

DOMINGUEZ ARAGONES, MONICA

-

DOMINGUEZ DIAZ-JORGE, RAFAEL

-

DURAN VIAPLANA, NATALIA

-

FRANCO ORTIZ, ITZIAR

-

FUENTES NAVARRO, BIBIANA

-

GARCIA IGLESIAS, CARLA

Certificat negatiu del Registre Central de
delinqüents sexuals

GARCIA LOPEZ, AURORA

-

GARCIA MARTINEZ, MARTA

-

GARCIA TINTO, OLGA

-

GIL ARTES, HECTOR

-

GUAL LLOPART, ARIADNA

-

JUNCA CARAVACA, ANA

Acreditació d’estar en situació d’atur

LLABERIA LOPEZ, MIREIA

-

LLEVOT PUEYO, MARIA DEL CARMEN

Acreditació d’estar en situació d’atur

LOPEZ BATLLES, SARA

-

MARIGO NOGALES, MARIA
MONTSERRAT

-

MARTINEZ OTAL, ELENA

-

MASDEU TOUS, BRIGIDA

-

MESIAS LISTA, MARIA DEL PILAR

-

MONLEON GUIOT, SUSANA

-

MUÑOZ GOMEZ, JOSE

-

MUÑOZ ORTIZ-LEIVA, PURIFICACIÓN

Certificat de nivell C1 de català o equivalent

NAVARRO ANDRES, OSCAR

Certificat de nivell C1 de català o equivalent

NAVARRO MARTINEZ, YOLANDA

-
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NOMEN ARTAL, MERITXELL

-

RIZO CABRERA, DANAE

-

RUCABADO VAZQUEZ, ALICIA

-

SALVADOR MORILLO, GEMMA

Certificat de nivell C1 de català o equivalent

SANCHEZ BERBEGAL, MONTSERRAT

Certificat de nivell C1 de català o equivalent

SANDSTROM COLOMER, JANNIKE

Indicar per quina categoria es presenta

SANTACREU GARCIA, CRISTINA

-

TARRADAS FORTUNY, JOAN

-

VALLBONA DOMINGUEZ, ESTHER

-

VARAS URRA, CAROLINA DEL PILAR

-

VELASCO BORREGO, MARIA ISABEL

Certificat de nivell C1 de català o equivalent

VILASECA LLUCH, MARIA TERESA

Certificat de nivell C1 de català o equivalent

Relació de persones admeses en la categoria d’administratiu/iva
DADES ASPIRANTS

MANCA APORTAR

ALARCOS BLANCO, IMMA

-

ANTON MARTINEZ, NURIA

Certificat de nivell C1 de català o equivalent

ARJONA CARNICERO, YOLANDA

-

AYALA CARAVER, LAURA

-

BARRACHINA BONET, MARIA ROSER

Certificat negatiu del Registre Central de
delinqüents sexuals actualitzat
-

CANOVAS JATIVA, PATRICIA MARIA

-

CARRASCO SALAMÓ, ROSA MARIA

Certificat de nivell C1 de català o equivalent

CASACUBERTA ALIGUER, MARTA

-

CEREZUELA LLOREDA, ANNA

-

CERVANTES RAMIREZ, JAZMIN EDITH

Certificat de nivell C1 de català o equivalent

CIURANS VIÑETA, M. ROSA

-

CLOSAS RINS, ANA MARIA

-

BALLUS IGLESIAS, JUDITH
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COLOMER MORALES, ANNA

-

DOMINGUEZ ARAGONES, MONICA

-

DURAN VIAPLANA, NATALIA

-

FERRER DOMENECH, MARIA JOSÉ

-

FRANCO ORTIZ, ITZIAR

-

FUENTES NAVARRO, BIBIANA

-

GARCIA LOPEZ, AURORA

-

GARCIA MARTINEZ, MARTA

-

GARCIA TINTO, OLGA

-

GIL ARTES, HECTOR

-

GUAL LLOPART, ARIADNA

-

GUMBAU BLANCAFORT, MONTSERRAT

-

JUNCA CARAVACA, ANA

Acreditació d’estar en situació d’atur

LLABERIA LOPEZ, MIREIA

-

LLEVOT PUEYO, MARIA DEL CARMEN

Acreditació d’estar en situació d’atur

LOPEZ BATLLES, SARA

-

MARTINEZ OTAL, ELENA

-

MASDEU TOUS, BRIGIDA

-

MESIAS LISTA, MARIA DEL PILAR

-

MONLEON GUIOT, SUSANA

-

MUÑOZ GOMEZ, JOSE

-

MUÑOZ ORTIZ-LEIVA, PURIFICACIÓN

Certificat de nivell C1 de català o equivalent

NAVARRO ANDRES, OSCAR

Certificat de nivell C1 de català o equivalent

NAVARRO MARTINEZ, YOLANDA

-

NOMEN ARTAL, MERITXELL

-

RIOS MARQUES, MARIA

-

RIZO CABRERA, DANAE

-

RUCABADO VAZQUEZ, ALICIA

-
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SANDSTROM COLOMER, JANNIKE

Indicar per quina categoria es presenta

SANTACREU GARCIA, CRISTINA

-

VALLBONA DOMINGUEZ, ESTHER

-

VARAS URRA, CAROLINA DEL PILAR

-

VILASECA LLUCH, MARIA TERESA

Certificat de nivell C1 de català o equivalent

Relació de persones excloses
DADES ASPIRANTS

AICHI AMRAOUI, NABILA

AKHAZZAN AKHAZZAN, BADIA

ALVAREZ VALDES, MONICA

BARRERA PUIG, ORIOL

MANCA APORTAR
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.
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.
Acompanyant la sol·licitud signada, la persona
aspirant haurà d’incloure a més la següent
documentació:
1. Un currículum vitae
4. Certificat de nivell C1 de català o equivalent
6. Declaració jurada conforme es compleixen els
requisits exigits a la base segona
7. Certificat negatiu del Registre Central de
delinqüents sexuals.
Per incompliment de la base tercera:
Acompanyant la sol·licitud signada, la persona
aspirant haurà d’incloure a més la següent
documentació:
4. Certificat de nivell C1 de català o equivalent
5. Justificant d’haver abonat els drets de
procediment establerts a l’Ordenança Fiscal
7. Certificat negatiu del Registre Central de
delinqüents sexuals.
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.
Acompanyant la sol·licitud signada, la persona
aspirant haurà d’incloure a més la següent
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BECERRA ALDAZ, JANIRA NATHALY

BERNABE LOPEZ, MARIA CARMEN

CARRILLO HERNANDEZ,
ENCARNACIÓN

CASTRO BAÑOS, MARIA TERESA

DELGADO MARTIN, MILAGROS

FLORES REDONDO, ELSA

GALLEGO AGUIAR, MARINA

documentació:
4. Certificat de nivell C1 de català o equivalent
5. Justificant d’haver abonat els drets de
procediment establerts a l’Ordenança Fiscal
6. Declaració jurada conforme es compleixen els
requisits exigits a la base segona
7. Certificat negatiu del Registre Central de
delinqüents sexuals.
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.
Per incompliment de la base tercera:
Acompanyant la sol·licitud signada, la persona
aspirant haurà d’incloure a més la següent
documentació:
4. Certificat de nivell C1 de català o equivalent
7. Certificat negatiu del Registre Central de
delinqüents sexuals.
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.
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.
Acompanyant la sol·licitud signada, la persona
aspirant haurà d’incloure a més la següent
documentació:
4. Certificat de nivell C1 de català o equivalent
6. Declaració jurada conforme es compleixen els
requisits exigits a la base segona
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.
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.
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
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GARCIA ALVAREZ, LUIS

GIL SANCHEZ, MARIA ARANTZAZU

GONZALEZ CERDA, JOAN

MORENO PANIAGUA, ESTEFANIA

MORIÑA MARTINEZ, JESSICA

web municipal www.lagarriga.cat.
Acompanyant la sol·licitud signada, la persona
aspirant haurà d’incloure a més la següent
documentació:
7. Certificat negatiu del Registre Central de
delinqüents sexuals*.
*Aquest ajuntament a dia d’avui no disposa
d’accés a la consulta al Registre de Delinqüents
Sexuals
i,
per
tant,
l’ha
d’aportar
l’interessat/ada.
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.
Acompanyant la sol·licitud signada, la persona
aspirant haurà d’incloure a més la següent
documentació:
1. Un currículum vitae
2. DNI o passaport
3. Títol acadèmic exigit a les bases
4. Certificat de nivell C1 de català o equivalent
5. Justificant d’haver abonat els drets de
procediment establerts a l’Ordenança Fiscal
6. Declaració jurada conforme es compleixen els
requisits exigits a la base segona
7. Certificat negatiu del Registre Central de
delinqüents sexuals.
Per incompliment de la base tercera:
Acompanyant la sol·licitud signada, la persona
aspirant haurà d’incloure a més la següent
documentació:
7. Certificat negatiu del Registre Central de
delinqüents sexuals.
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.
Per incompliment de la base tercera:
Acompanyant la sol·licitud signada, la persona
aspirant haurà d’incloure a més la següent
documentació:
7. Certificat negatiu del Registre Central de
delinqüents sexuals.
Per incompliment de la base tercera:
Acompanyant la sol·licitud signada, la persona
aspirant haurà d’incloure a més la següent
documentació:
1. Un currículum vitae
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ROCA CORTADA, CLARA

SANCHEZ BARBA, MERITXELL

SANCHEZ SEGURA, MERCEDES

TERRICABRAS RUBIANO, ALEJANDRA

VELASCO BORREGO, MARIA ISABEL

VENTURA NIEVES, CRISTINA DEL PINO

VILA PONS, MARIA MERCÈ

Per incompliment de la base tercera:
Acompanyant la sol·licitud signada, la persona
aspirant haurà d’incloure a més la següent
documentació:
5. Justificant d’haver abonat els drets de
procediment establerts a l’Ordenança Fiscal
7. Certificat negatiu del Registre Central de
delinqüents sexuals.
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.
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.
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.
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.
Per incompliment de la base segona per participar
a la convocatòria d’administratius/ives:
d) Per cobrir vacants o substitucions de la
categoria d’administatiu/iva cal estar en possessió
del títol de batxillerat o tècnic o en condicions
d’obtenir el títol en la data d’acabament del
termini per a la presentació de sol·licituds. S’haurà
d’adjuntar una còpia en el cas de sol·licitud
telemàtica o presentar l’original si es fa de manera
presencial.
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.
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.
Acompanyant la sol·licitud signada, la persona
aspirant haurà d’incloure a més la següent
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ZAMORA TINOCO, BIANCA

documentació:
7. Certificat negatiu del Registre Central de
delinqüents sexuals.
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.
Acompanyant la sol·licitud signada, la persona
aspirant haurà d’incloure a més la següent
documentació:
1. Un currículum vitae
2. DNI o passaport
3. Títol acadèmic exigit a les bases
4. Certificat de nivell C1 de català o equivalent
5. Justificant d’haver abonat els drets de
procediment establerts a l’Ordenança Fiscal
7. Certificat negatiu del Registre Central de
delinqüents sexuals.

Segon. Que les proves se celebraran en els dies, hores i llocs següents:
Per aquells que no han acreditat el nivell de coneixement de Català amb el certificat
corresponent estan convocats el dia, hora i llocs següents:
1r exercici. Prova de coneixement de la llengua catalana
3 de juliol de 2019
Lloc: Escola Municipal d’Ensenyament, carrer Negociant núm.79.
Hora: a les 9.00h del matí
Aspirants convocats:
- AKHAZZAN AKHAZZAN, BADIA (en cas que aporti documentació requerida per a poder
participar en el procés selectiu).
- ALVAREZ VALDES, MONICA (en cas que aporti documentació requerida per a poder
participar en el procés selectiu).
- ANTON MARTINEZ, NURIA
- BARRERA PUIG, ORIOL (en cas que aporti documentació requerida per a poder participar
en el procés selectiu).
- BASSA GONZALEZ, XAVIER
- BERNABE LOPEZ, MARIA CARMEN (en cas que aporti documentació requerida per a
poder participar en el procés selectiu).
- CARRASCO SALAMÓ, ROSA MARIA
- CASTRO BAÑOS, MARIA TERESA (en cas que aporti documentació requerida per a poder
participar en el procés selectiu).
- CERVANTES RAMIREZ, JAZMIN EDITH
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- GARCIA ALVAREZ, LUIS (en cas que aporti documentació requerida per a poder participar
en el procés selectiu).
- MUÑOZ ORTIZ-LEIVA, PURIFICACIÓN
- NAVARRO ANDRES, OSCAR
- SALVADOR MORILLO, GEMMA
- SANCHEZ BERBEGAL, MONTSERRAT
- VELASCO BORREGO, MARIA ISABEL
- VILASECA LLUCH, MARIA TERESA
- ZAMORA TINOCO, BIANCA (en cas que aporti documentació requerida per a poder
participar en el procés selectiu).
* Si presenten el certificat abans del dia 3/07/2019 estaran exempts de fer la prova.
Donat el gran volum de persones que s’han presentat a aquesta convocatòria s’alteren
l’ordre dels exercicis següents:
2on exercici. Examen teòric (qüestionari sobre el temari)
9 de juliol de 2019
Lloc: Escola Municipal d’Ensenyament, carrer Negociant núm.79.
Hora: a les 9.30h del matí
3er exercici. Prova pràctica (eines office) es fixarà la data un cop es tinguin els resultats de
l’exercici teòric. Es publicarà al web www.lagarriga.cat a l’apartat d’Oferta Pública
d’Ocupació.
Tercer. Establir un termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà d’aquesta resolució per
esmenes o reclamacions, perquè les persones que hagin estat declarades excloses, esmenin les
faltes que calgui o acompanyin els documents que siguin preceptius, segon disposa l’art. 82 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques. Cal tenir en compte que les condicions i requisits exigits per aquesta convocatòria
s’ha de produir a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
Quart. Determinar que el Tribunal Qualificador estarà integrat pels membres següents:
President: senyor Carles Casellas Ayén, secretari de la Corporació.
suplent: senyor Joaquim Rosell López, vice-secretari de la Corporació.
Vocals: senyora Teresa Valls Relats, tècnica de Serveis Econòmics.
suplent: senyor Pere Espaulella i Afán de Rivera, interventor accidental.
senyora Laura Clavell Requena, administrativa de Serveis Territorials.
suplent: senyora Maria del Mar Isaac Acosta, administrativa de Serveis a les Persones.
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senyor Josep Berdagué Pujol, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya en qualitat de vocal titular.
senyor Oriol Bassa Vila, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya en qualitat de vocal suplent.
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Secretària: senyora Teresa Salvador Orra, tècnica de Recursos Humans.
suplent: senyora Dulce Troyano Crespo, administrativa de Secretaria.
Els aspirants podran recusar als membres del Tribunal, quan concorrin les circumstàncies
previstes a l’article 24 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
Cinquè. Publicar el present decret a la seu electrònica del web municipal per tal de donar per
realitzat el tràmit de notificació als interessats, al tauler d’anuncis electrònic de la corporació (eTAULER) i al portal de transparència de l’Ajuntament de la Garriga.

Ho mana i signa,

En dona fe,

F_FIRMA_12

F_FIRMA_62

Signat digitalment per:
Alcalde
Jordi Pubill Sauquet
14-06-2019 12:30:00

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
17-06-2019 10:21:00

Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
oac@ajlagarriga.cat - www.lagarriga.cat

