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IDENTIFICACIÓ
Nova designació de membres del tribunal qualificador i establiment de la data de la segona
prova del concurs oposició per a la selecció de 15 places d'administratius/ves
ANTECEDENTS DE FET
Primer. En data 22/07/2021 s’adoptà la resolució d’alcaldia referent a l’aprovació de la llista
provisional d’admesos i exclosos del concurs oposició per a la selecció de 15 places
d’administratius/ves i es designà els membres del Tribunal qualificador.
Segon. En posterioritat, els membres del tribunal que proposats inicialment per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) han manifestat la impossibilitat de participar en el
procediment.
Tercer. Per aquest motiu, en data 20 de setembre de 2021 l’EAPC ha proposat uns nous
membres i n’ha donat el corresponent trasllat a aquest ajuntament. Els nous membres
proposats són els següents: la senyora Laura Tintó Botey en qualitat de vocal, que substitueix
el senyor Antonio Rodríguez López, i la senyora Sònia Farrés Torner com a suplent de la nova
vocal designada i que a l’hora substitueix el senyor Luís Alberto Ramos Saguillo.
Quart. En concordança amb els canvis proposats, la composició del Tribunal Qualificador
queda integrada per les persones següents:
President: Senyor Carles Casellas Ayén, secretari de la Corporació.
Suplent: senyor Joaquim Rosell López, vice-secretari de la Corporació.
Vocals:

Senyora Montserrat Miarons Serra, interventora de la Corporació.
Suplent: senyora M.Àngels Aspa i Pérez, tècnica d’administració general.
Senyor Josep Berdagué Pujol, secretari de l’Ajuntament de Canovelles.
Suplent senyor Marcel Solé Pareras, cap de Recursos Humans.
Senyora Laura Tintó Botey, membre designat per l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya.
Suplent: senyora Sònia Farrés Torner, membre designat per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.

Secretària: Senyora Teresa Salvador Orra, tècnica de Recursos Humans.
Suplent: senyora Sara Jiménez Castañeda, auxiliar administrativa de Recursos
Humans.”
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Procedeix, en conseqüència disposar la present resolució d’alcaldia que formalitza aquests
canvis dels membres del Tribunal, segons el que consta en la seva part resolutiva.
Cinquè. En un altre ordre de coses, en exercici de la potestat d’acumulació de tràmits prevista
en les disposicions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, es disposa en aquesta mateixa resolució la data de la següent
prova a realitzar.
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FONAMENTS JURÍDICS
Les disposicions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques
L’article 24 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
El procediment 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. Disposar la nova composició del Tribunal qualificador del procés selectiu de 15 places
d'administratius/ves de l’ajuntament de la Garriga segons el que s’estableix en la part
expositiva de la present resolució.
Les persones aspirants podran sol·licitar la recusació dels nous membres designats, sempre i
quan concorri alguna de les circumstàncies previstes a l’article 24 de la Llei 40/2015, de 1
d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
Segon. Disposar que la prova segona del procés de selecció sobre coneixements generals i
específics se celebrarà en el dia, hora i lloc següent:
Prova segona de coneixement generals i específics:
23 d’octubre de 2021
Hora: 9:30
Lloc: Can Luna, Ctra. Nova, 28
Tercer. Publicar la present resolució d’alcaldia a la seu electrònica del web municipal per tal
de donar per realitzat el tràmit de notificació a les persones interessades, al tauler d’anuncis
electrònic de la corporació (e-TAULER) i al portal de transparència de l’Ajuntament de la
Garriga.

Ho mana i signa,

En dona fe,
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