²514B0X215J3W5W331DKFa»
Codi de
²514B0X215J3W5W331DKFa»
verificació
514B0X215J3W5W331DKF
Procediment 1461 Selecció de personal per concurs-oposició
Expedient núm. 1751/2019

Document 98742/2019

F_RESOLUCION
Ajuntament de La Garriga
Alcaldia
Data 14-10-2019
Número ALC/1395/2019

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 de persones que formaran part de la borsa de la categoria
d'auxiliar administratiu/iva i d'administratiu/iva per cobrir necessitats de caràcter temporal, un
cop resoltes les al·legacions
ANTECEDENTS
El dia 26 de setembre de 2019 es va fer pública al web Corporatiu, a l’apartat d’Oferta Pública
d’Ocupació, l’Acta del Tribunal del dia 20 de setembre de 2019 que contenia les puntuacions
definitives i la proposta d’ordre en cadascuna de les llistes.
Mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 27 de setembre de 2019 es va aprovar la llista
definitiva de persones que formaran part de la borsa de la categoria d'auxiliar administratiu/iva i
d'administratiu/iva per cobrir necessitats de caràcter temporal.
En data 26 de setembre de 2019 la senyora Itziar Franco Ortiz presenta instància amb número de
registre d’entrada ME/009627-2019 en la que exposa que veient les puntuacions d’experiència
professional en la categoria d’administrativa on se li ha puntuat amb un 2’55 i que en la borsa
de juny de 2017 la puntuació que se li va atorgar per la mateixa categoria va ser de 2,80 i per
tant sol·licita una revisió de la puntuació actual.
En data 27 de setembre de 2019 la senyora Susana Monleón Guiot presenta instància amb
número de registre d’entrada E/9662/2019 en la que exposa que després de superar el procés de
selecció i segons les llistes publicades no li correspon cap de les posicions en les mateixes
atenent a la seva discapacitat i tal i com consta a les bases de la convocatòria que es reservaran
dues posicions en la llista entre els 10 primers llocs independentment de la nota global assolida.
És per això que sol·licita que se li assigni la posició que li correspon a cadascuna de les llistes.
En data 27 de setembre de 2019 la senyora María del Pilar Mesias Lista presenta instància amb
número de registre d’entrada ME/009641-2019 en la que exposa que no se li han sumat els
punts d’un curs d’idiomes i sol·licita se li aclareixi si s’han tingut en compte els cursos
d’idiomes.
El dia 7 d’octubre de 2019 es reuneix el Tribunal per resoldre les al·legacions presentades
contra les puntuacions atorgades en l’Acta del Tribunal del dia 20 de setembre de 2019.
FONAMENTS JURÍDICS
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La base setzena de les bases específiques de la convocatòria estableix que la convocatòria, les
bases i els actes administratius que es derivin i/o les actuacions del Tribunal podran ser
impugnats per les persones interessades en els casos i formes previstes en la Llei 39/2015, de 1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tot això
sense perjudici d’altres recursos dels quals pugui valer-se per a la defensa del seu dret o interès.
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’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,
RESOLC
Primer. Desestimar el recurs presentat per la senyora Itziar Franco Ortiz i mantenir les
puntuacions atorgades en l’Acta del dia 20 de setembre de 2019 perquè el Tribunal considera
que la puntuació atorgada és correcta atès que el tribunal ha valorat, amb la documentació
aportada per la mateixa, que la categoria professional establerta en el contracte fos
d’administrativa i en l’Informe de Vida Laboral es cotitzés amb el grup de cotització 5, que és el
que s’utilitza per a personal administratiu. Per això a la senyora Franco només se li ha pogut
valorar l’experiència com a administrativa a l’àmbit públic i no així en el privat perquè
certificat i Informe de Vida Laboral no complien amb els criteris establerts pel tribunal en
interpretació de les bases de la convocatòria i aplicat a totes les persones participants en el
procés de selecció.
Segon. Estimar el recurs presentat per la senyora Susana Monleón Guiot ja que a la base
primera de la convocatòria s’estableix “Per tal de facilitar la integració social de persones amb
discapacitat, qui acrediti formalment aquesta condició, amb el percentatge de disminució que
fixi la legislació vigent, l’Ajuntament es compromet, sempre que aquesta discapacitat no
impedeixi el desenvolupament de les tasques del lloc a cobrir, a reservar dues posicions en la
llista entre els 10 primers llocs, independentment de la nota assolida, sempre que s’hagin
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superat les proves establertes i s’acrediti disposar de la titulació acadèmica mínima exigida
així com el coneixement mínim del català que es demana en les pròpies bases.”
En conseqüència la senyora Susana Monleón Guiot ocupa la desena posició en la llista de
personal administratiu/iva i la desena posició en la llista de personal d’auxiliar administratiu/iva.
Tercer. Desestimar el recurs presentat per la senyora María del Pilar Mesias Lista perquè els
membres del Tribunal han revisat les puntuacions atorgades en l’apartat de formació i es
constata que se li ha puntuat el curs d’idioma anglès i que té la puntuació màxima en aquest
apartat que és de tres punts.
Quart. Modificar d’ofici la posició a la llista de la senyora Mónica Nuñez Duarte per haver
acreditat també la condició de discapacitat i situar-la a la novena posició a la llista d’auxiliars
administratius/ives i manté la quarta posició a la llista d’administratius/ives.
Cinquè. Aprovar la llista definitiva de persones que formaran part de la borsa de la categoria
d’auxiliar administratiu/iva i d’administratiu/iva per a cobrir temporalment vacants o
substitucions del personal de l’Ajuntament de la Garriga, un cop resoltes totes les al·legacions i
d’acord amb el següent detall:
Llista de personal de la categoria d’auxiliar administratiu/iva:
DADES ASPIRANTS
1. GARCIA LOPEZ, AURORA
2. LLABERIA LOPEZ, MIREIA
3. FUENTES NAVARRO, BIBIANA
4. MESIAS LISTA, MARIA DEL PILAR
5. MUÑOZ GOMEZ, JOSE
6. SANTACREU GARCIA, CRISTINA
7. FRANCO ORTIZ, ITZIAR
8. NAVARRO MARTINEZ, YOLANDA
9. NUÑEZ DUARTE, MÓNICA
10. MONLEON GUIOT, SUSANA
11. SANCHEZ SEGURA, MERCEDES
12. AICHI AMRAOUI, NABILA
13. MASDEU TOUS, BRIGIDA
14. SALVADOR MORILLO, GEMMA
15. VARAS URRA, CAROLINA DEL PILAR
16. NOMEN ARTAL, MERITXELL
17. ALARCOS BLANCO, IMMA
18. ARJONA CARNICERO, YOLANDA
19. GIL ARTES, HECTOR
20. CIURANS VIÑETA, M. ROSA
21. CARRILLO HERNANDEZ, ENCARNACION
22. AYALA CARAVER, LAURA

PUNTUACIÓ
27,08
25,90
25,87
25,35
25,28
25,20
24,22
23,88
23,05
21,50
23,83
23,68
23,19
23,05
22,60
22,30
22,08
22,00
21,25
21,19
20,95
20,60
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23. LOPEZ BATLLES, SARA
24. MORIÑA MARTINEZ, JESSICA
25. TERRICABRAS RUBIANO, ALEJANDRA
26. ALVAREZ VALDES, MONICA
27. BECERRA ALDAZ, JANIRA NATHALY
28. CASACUBERTA ALIGUER, MARTA
29. RIZO CABRERA, DANAE
30. SANCHEZ BARBA, MERITXELL
31. BASSA GONZALEZ, XAVIER

20,52
20,23
20,02
19,37
18,80
18,14
17,33
15,20
12,87

Llista de personal de la categoria d’administratiu/iva:
DADES ASPIRANTS
1. GARCIA LOPEZ, AURORA
2. RIOS MARQUES, MARIA
3. MUÑOZ GOMEZ, JOSE
4. NUÑEZ DUARTE, MÓNICA
5. SANTACREU GARCIA, CRISTINA
6. FRANCO ORTIZ, ITZIAR
7. ALARCOS BLANCO, IMMA
8. MESIAS LISTA, MARIA DEL PILAR
9. LLABERIA LOPEZ, MIREIA
10. MONLEON GUIOT, SUSANA
11. FUENTES NAVARRO, BIBIANA
12. MASDEU TOUS, BRIGIDA
13. SANCHEZ SEGURA, MERCEDES
14. VARAS URRA, CAROLINA DEL PILAR
15. CIURANS VIÑETA, M. ROSA
16. CARRILLO HERNANDEZ, ENCARNACION
17. CLOSAS RINS, ANA MARIA
18. GALLEGO AGUIAR, MARINA
19. ALVAREZ VALDES, MONICA
20. GIL ARTES, HECTOR
21. NOMEN ARTAL, MERITXELL
22. AYALA CARAVER, LAURA
23. ARJONA CARNICERO, YOLANDA
24. NAVARRO MARTINEZ, YOLANDA
25. LOPEZ BATLLES, SARA
26. RIZO CABRERA, DANAE
27. GUMBAU BLANCAFORT, MONTSERRAT
28. CASACUBERTA ALIGUER, MARTA

PUNTUACIÓ
28,67
27,42
25,45
24,55
24,48
24,18
24,17
23,97
22,80
18,58
22,68
21,42
21,24
20,93
20,28
20,20
19,85
19,79
19,70
19,57
19,30
16,53
16,25
15,97
15,52
15,00
13,58
11,85

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

²514B0X215J3W5W331DKFa»
Codi de
²514B0X215J3W5W331DKFa»
verificació
514B0X215J3W5W331DKF
Procediment 1461 Selecció de personal per concurs-oposició
Expedient núm. 1751/2019

F_RESOLUCION

Document 98742/2019

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

Sisè. Publicar aquesta resolució a la seu electrònica i al taulell d’edictes (e-tauler) i notificar
a les persones que han presentat recurs, a la senyora Mónica Nuñez Duarte i al Comitè Unitari
de Personal de conformitat amb la legislació vigent.

Ho mana i signa,

En dona fe,

F_FIRMA_12

F_FIRMA_62

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
14-10-2019 14:57:00

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
14-10-2019 16:09:00
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