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F_RESOLUCION
Ajuntament de La Garriga
Alcaldia
Data 11-04-2022
Número ALC/622/2022

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
ÀREA FUNCIONAL Recursos Humans
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la borsa de personal de la categoria d'administratiu/iva resultant de la
convocatòria de quinze places d'administratiu/iva
ANTECEDENTS
1. En data 10/05/2021, per acord de la Junta de Govern Local es va aprovar la convocatòria i
les bases específiques del procés de selecció per a la cobertura 15 places
d’administratius/ives, de l’Escala d’Administració Generals, sots escala Administrativa,
classe administratius, grup C1, pel sistema de concurs oposició lliure, vacants a la Plantilla
de Personal.
2. En data 29/03/2022, el Tribunal de selecció va emetre acta en la que es va pronunciar sobre
els recursos interposats contra l’acta del tribunal de data 24/02/2022 en la que es publicaven
els resultats definitius del procés de selecció, i proposant l’ordre de puntuació de cadascuna
de les persones interessades.
FONAMENTS JURÍDICS
La base novena de les bases específiques del procés de selecció per a la cobertura 15 places
d’administratius/ives, de l’Escala d’Administració Generals, sots escala Administrativa, classe
administratius, grup C1, pel sistema de concurs oposició lliure, estableix que les persones que
hagin resultat admeses però no hagin obtingut plaça passaran a formar part d’una borsa de
treball que servirà per cobrir les necessitats de personal no permanent que es produeixin en un
termini de cinc anys a comptar des de la data de la resolució de nomenament.
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. Aprovar la borsa de treball fruit de la convocatòria per a la cobertura 15 places
d’administratius/ives, de l’Escala d’Administració Generals, sots escala Administrativa, classe
administratius, grup C1, pel sistema de concurs oposició lliure, d’acord amb l’ordre de
puntuació establert a l’Acta del Tribunal del dia 29/03/2022:
RUZ CALLEJON, EVA
MIRALLES ACOSTA, EVA
Pl. de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50
oac@ajlagarriga.cat
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CHIMENO DOLCET, MARIA ANGELES
AMAYA RIBO, NURIA
BLANCH ROVIRA, NURIA
RUIZ HERNANDEZ, JOSEP MARIA
MENA RODRIGUEZ, ALICIA
ARRUEBO GALLEGO, EVA
NOLLA ENFEDAQUE, MARTA
CRESPO ESQUERRA, MARIA QUERALT
CARRILLO HERNANDEZ, ENCARNACION
SANCHEZ FERRIZ, EVA
GARCIA TORRES, MARIA
GUIU ELICES, ESPERANZA
Segon. Publicar-ho al taulell d’edictes electrònic (e-tauler) i a la seu electrònica.
Tercer. Comunicar-oh al president del Comitè Unitari de personal.
Quart. Traslladar la present Resolució al cap de Recursos Humans per al seu coneixement.

Ho mana i signa,

En dona fe,

F_FIRMA_12

F_FIRMA_62

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
11-04-2022 12:47:00

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
11-04-2022 13:02:00

Pl. de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50
oac@ajlagarriga.cat

2/2

