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IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses per la creació d’una borsa de
personal de la categoria de conserge per cobrir vacants temporals en els àmbits de cultura,
esports i participació ciutadana.
ANTECEDENTS
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part a la convocatòria per a la
selecció d'una borsa de personal de la categoria conserges, grup AP, per cobrir temporalment
vacants o substitucions d'aquest personal en els àmbits de Cultura, Esports i Participació
Ciutadana, pel sistema d’accés per concurs, aquesta Alcaldia-Presidència fa pública la llista
provisional de persones admeses i excloses, el nomenament dels membres del Tribunal
qualificador de la convocatòria i la data prevista per a la prova de coneixement de la llengua
catalana i la valoració de mèrits i entrevistes.
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 que han de regir la convocatòria pública per tramitació d’urgència per
formar part d’una borsa de la categoria de conserge, grup AP, per cobrir temporalment vacants
o substitucions d’aquest personal en els àmbits de cultura, esports i participació ciutadana,
publicada en el BOPB de data 15/03/2021.
-Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l‘Administració Local.
-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.
-Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
-Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
-Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local.
-Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel que s’aprova el Reglament General d’Ingrés del
Personal al servei de l’Administració general de l’Estat i de Provisió de Llocs de Treball i
Promoció Professional dels funcionaris civils de l’Administració Generals de l’Estat.
-Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals.
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-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.
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 llista provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria per a la
selecció d'una borsa de personal de la categoria de conserges, grup AP, d’acord amb el següent
detall:
Relació de persones admeses
DADES ASPIRANTS

MANCA APORTAR

ALBALAT CELADES, JOAN AGUSTÍ
ALCANTARA JIMENEZ, VANESSA

Informe vida laboral actualitzat

ANTOLI CABALES, RAUL

-

ARTIGUES MATEO, MARTA

-

BARRERA VILLAR, JOSEP OVIDI

Certificat NIVELL B2 CATALA

BENITEZ GALINDO, SERAFIN

-

BOSCH ALVAREZ, JOAN

Certificat NIVELL B2 CATALA

BRU HERRERO, ORIOL

-

CARBONELL LOPEZ, RAMON LLULL

Informe vida laboral actualitzat

CASTIELLA IMAZ, IKER LAIN

-

COMA CANELA, RAMON

-

DOMINGUEZ FEDERMANN, ANAHÍ

-

FABREGAT VALLRIBERA, VALENTÍ

Certificat NIVELL B2 CATALA

FIGUEROLA CASTILLO, ENRIQUE

-

FUENTES LLABERIA, DANIEL

Informe vida laboral actualitzat

GALLEGO MARTINEZ, ALVARO

Informe vida laboral actualitzat

GAMISSANS ROVIRA, JUAN
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GARCIA COMPAÑÓ, XAVIER

-

GARCIA GIL, SOFIA

-

GARCIA MARTINEZ, ALEJANDRO

-

GARCIA MARTINEZ, MARTA

-

GONZALEZ HERNÁNDEZ, MARIA DEL
CARMEN

-

GONZALEZ VIGARIO, ELISA MARIA
LAHMAR, FOUZIYA

Certificat nivell B2 de Català
Informe vida laboral actualitzat
Certificat nivell B2 de Català
Informe vida laboral actualitzat

LOPEZ FLORES, JORDI

-

MARMOL GARCIA, CARLOS JAVIER

-

MARTÍ PROFITOS, NURIA

-

MARTINEZ LÓPEZ, SANTOS
MORÁN ALVAREZ, JAVIER

Certificat nivell B2 de Català
Informe vida laboral actualitzat

MORILLO PERES, JUAN MANUEL
MUSET OBIOLS, XAVIER

Certificat nivell B2 de Català

NARANJO RAMIREZ, ISMAEL

-

NAVAS PÉREZ, INMACULADA

-

ORTEGA FUENTES, JAVIER

-

PARÉS QUERALT, JOSEP ORIOL

Certificat nivell B2 de Català

PARRA BAÑOS, JORGE

Certificat nivell B2 de Català

PEDRAZA DELGADO, GABRIEL

Certificat nivell B2 de Català

PENA MEJIAS, JORDI

-

ROMERO CRIADO, MARIA DE LA SIERRA

-

ROSAS CALBÓ, CARMINA

-

ROURA I CIURANS, JOAN

-

SANCHEZ BERBERGAL, MONTSERRAT

-

SEGALES COROMINAS, JORDI
Pl. de l’Església, 2
08530 La Garriga
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Certificat nivell B2 de Català

SOLÀ I MUNTADAS, GEORGINA

Certificat nivell B2 de Català

TARRADAS FORTUNY, JOAN
TOMBAS BEL, JOAN
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Informe vida laboral actualitzat

TRISTANY HEREDIA, AGUSTIN

-

VALERO ESCOBOSO, NOELIA

-

VALLE GILA, JOSE

Certificat nivell B2 de Català

VILARDEBÓ MIRÓ, OLEGUER

-

Relació de persones excloses
DADES ASPIRANTS

ANDARA LOBO, DULCE LIZETH

APODACA, CAROLINA

FRANCO MARISCAL, JOAN MIQUEL
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MOTIU D’EXCLUSIÓ

- Per incompliment de la base tercera:
Acompanyant la sol·licitud signada, la persona
aspirant haurà d’incloure a més la següent
documentació:
2. DNI o passaport.
3. Títol acadèmic exigit a les bases
4. Certificat nivell B2 de català o equivalent.
8. Justificant d’haver abonat els drets del
procediment.
- Per incompliment de la base quarta: Els drets del
procediment es fixaran en 13,00 €, i en 6,50 € les
persones que acreditin estar en situació d’atur
[…]
- Per incompliment de la base tercera:
Acompanyant la sol·licitud signada, la persona
aspirant haurà d’incloure a més la següent
documentació:
2. DNI o passaport.
6. Informe vida laboral actualitzat
8. Justificant d’haver abonat els drets del
procediment.
- Per incompliment de la base quarta: Els drets del
procediment es fixaran en 13,00 €, i en 6,50 € les
persones que acreditin estar en situació d’atur
[…]
-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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web municipal www.lagarriga.cat [...].
Acompanyant la sol·licitud signada, la persona
aspirant haurà d’incloure a més la següent
documentació:
3. Títol acadèmic exigit a les bases
4. Certificat de nivell B2 de català o equivalent
5. Documentació acreditativa dels mèrits .
6. Informe vida laboral actualitzat
7. Contracte/s o nòmina/es de cada treball.
8. Justificant d’haver abonat els drets de
procediment establerts a l’Ordenança Fiscal

RODRIGUEZ GAYA, ENRIC

- Per incompliment de la base quarta: Els drets del
procediment es fixaran en 13,00 €, i en 6,50 € les
persones que acreditin estar en situació d’atur
[…]
-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:
2. DNI o passaport ( actualitzat)

-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 [...].

GÓMEZ MARTÍN, ANA MARIA

8. Justificant d’haver abonat els drets de
procediment establerts a l’Ordenança Fiscal
- Per incompliment de la base quarta: Els drets del
procediment es fixaran en 13,00 €, i en 6,50 € les
persones que acreditin estar en situació d’atur
[…]
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LAHMAR, FOUZIYA

LÓPEZ ALONSO, HUMBERT

MORE BESA, JOSEP MARIA

MELGAR MEDINA, MARLENE

F_RESOLUCION

-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 B2 de català o equivalent
6. Informe vida laboral actualitzat.
-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. Currículum vitae
2. DNI o passaport
3. Títol acadèmic exigit a les bases
4. Certificat de nivell B2 de català o equivalent
5. Documentació acreditativa dels mèrits .
6. Informe vida laboral actualitzat
7. Contracte/s o nòmina/es de cada treball.
8. Justificant d’haver abonat els drets de
procediment establerts a l’Ordenança Fiscal
- Per incompliment de la base quarta: Els drets del
procediment es fixaran en 13,00 €, i en 6,50 € les
persones que acreditin estar en situació d’atur
[…]
-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 B2 de català o equivalent
-Per incompliment de la base segona:
a) Estar en possessió del títol de Certificat d’Estudis
Primaris o equivalent. S’haurà d’adjuntar una còpia
degudament compulsada a la instància o sol·licitud
per prendre part en el concurs
- Per incompliment de la base tercera:
Acompanyant la sol·licitud signada, la persona

Pl. de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50
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RIBERA MARTINEZ DAVID

ROIG MORILLA, OCTAVI
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aspirant haurà d’incloure a més la següent
documentació:
4. Certificat de nivell B2 de català o equivalent.
6. Informe vida laboral actualitzat.
-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. Currículum vitae
2. DNI o passaport
3. Títol acadèmic exigit a les bases
4. Certificat de nivell B2 de català o equivalent
5. Documentació acreditativa dels mèrits .
6. Informe vida laboral actualitzat
7. Contracte/s o nòmina/es de cada treball.
8. Justificant d’haver abonat els drets de
procediment establerts a l’Ordenança Fiscal
- Per incompliment de la base quarta: Els drets del
procediment es fixaran en 13,00 €, i en 6,50 € les
persones que acreditin estar en situació d’atur
[…]
-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:
2. DNI o passaport
3. Títol acadèmic exigit a les bases
4. Certificat de nivell B2 de català o equivalent
5. Documentació acreditativa dels mèrits .
6. Informe vida laboral actualitzat
7. Contracte/s o nòmina/es de cada treball.
8. Justificant d’haver abonat els drets de
procediment establerts a l’Ordenança Fiscal
- Per incompliment de la base quarta: Els drets del
procediment es fixaran en 13,00 €, i en 6,50 € les
persones que acreditin estar en situació d’atur
[…]
-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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web municipal www.lagarriga.cat [...].
Acompanyant la sol·licitud signada, la persona
aspirant haurà d’incloure a més la següent
documentació:
2. DNI o passaport
3. Títol acadèmic exigit a les bases
4. Certificat de nivell B2 de català o equivalent
5. Documentació acreditativa dels mèrits .
6. Informe vida laboral actualitzat
7. Contracte/s o nòmina/es de cada treball.
8. Justificant d’haver abonat els drets de
procediment establerts a l’Ordenança Fiscal

SOLANI BALDERAS, POL

TORROELLA LÓPEZ, CARLOS

- Per incompliment de la base quarta: Els drets del
procediment es fixaran en 13,00 €, i en 6,50 € les
persones que acreditin estar en situació d’atur
[…]
-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. Currículum vitae
2. DNI o passaport
3. Títol acadèmic exigit a les bases
4. Certificat de nivell B2 de català o equivalent
5. Documentació acreditativa dels mèrits .
6. Informe vida laboral actualitzat
7. Contracte/s o nòmina/es de cada treball.
8. Justificant d’haver abonat els drets de
procediment establerts a l’Ordenança Fiscal
- Per incompliment de la base quarta: Els drets del
procediment es fixaran en 13,00 €, i en 6,50 € les
persones que acreditin estar en situació d’atur
[…]
Acompanyant la sol·licitud signada, la persona
aspirant haurà d’incloure a més la següent
documentació:
4. Certificat de nivell B2 de català o equivalent
6. Informe vida laboral actualitzat.
8. Justificant d’haver abonat els drets de
procediment establerts a l’Ordenança Fiscal
- Per incompliment de la base quarta: Els drets del
procediment es fixaran en 13,00 €, i en 6,50 € les
persones que acreditin estar en situació d’atur

Pl. de l’Església, 2
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[…]

Segon. Que la prova de català, les entrevistes i la valoració de mèrits se celebraran en els
dies, hores i llocs següents:

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

Per aquells que no han acreditat el nivell de coneixement de Català amb el certificat
corresponent estan convocats el dia, hora i lloc següent:
Prova de coneixement de la llengua catalana
12 de maig de 2021
Lloc: EMAD, Escola Municipal d’Art i Disseny de La Garriga.
Hora: a les 9.10h del matí
Aspirants convocats:
- ANDARA LOBO, DULCE LIZETH (en cas que aporti documentació requerida per a
poder participar en el procés selectiu).
- BARRERRA VILLAR, JOSEP OVIDI
- BOSCH ALVAREZ, JOAN
- FABREGAT VALLRIBERA, VALENTI
- FRANCO MARISCAL, JOAN MIQUEL (en cas que aporti documentació requerida per a
poder participar en el procés selectiu).
- GONZALEZ VIGARIO, ELISA MARIA
- LAHMAR, FOUZIYA
- LOPEZ ALONSO, HUMBERT (en cas que aporti documentació requerida per a poder
participar en el procés selectiu).
- MARTINEZ LOPEZ, SANTOS
- MARTÍ PROFITÓS, NURIA
- MELGAR MEDINA, MARLENE (en cas que aporti documentació requerida per a poder
participar en el procés selectiu).
- MORE BESA, JOSEP MARIA (en cas que aporti documentació requerida per a poder
participar en el procés selectiu).
- MUSET OBIOLS, XAVIER
- OLIVERAS ALONSO, SILVIA (en cas que aporti documentació requerida per a poder
participar en el procés selectiu).
- PARÉS QUERALT, JOSEP ORIOL
- PARRA BAÑOS, JORGE
- PEDRAZA DELGADO, GABRIEL
- RIBERA MARTINEZ, DAVID (en cas que aporti documentació requerida per a poder
participar en el procés selectiu).
- ROIG MORILLA, OCTAVI (en cas que aporti documentació requerida per a poder
participar en el procés selectiu).
- SEGALES COROMINAS, JORDI
- SERVETTI GÓMEZ, ANNA MARIA
Pl. de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50
oac@ajlagarriga.cat
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SOLÀ I MUNTADAS, GEORGINA
SOLANI BALDERAS, POL (en cas que aporti documentació requerida per a poder
participar en el procés selectiu).
VALLE GILA, JOSÉ
TORROELLA LOPEZ, CARLOS (en cas que aporti documentació requerida per a poder
participar en el procés selectiu).

* Si presenten el certificat abans del dia 12/05/2021 estaran exempts de fer la prova.
Valoració de mèrits i entrevistes
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial, Plaça de l’Església,2(La Garriga)
Dies 17,19 i 20 de maig de 2021
Els horaris concertats per a cada aspirant es publicaran en el web de l’Ajuntament
www.lagarriga.cat
Tercer. Establir un termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà d’aquesta resolució per
esmenar i aportar la documentació que no s’hagi pogut aportar en el termini de presentació
de sol·licituds.
Quart: Determinar que el Tribunal Qualificador estarà integrat pels membres següents:
President: Senyora Núria Masó Anglada, cap del serveis de Servei a les Persones.
Suplent: senyor Joaquim Rosell López, vice-secretari de la Corporació.
Vocals:

Senyora Marcel Solé Pareras, cap de Recursos Humans.
Suplent: senyor Jordi Carreras Arisa, cap de Serveis Territorials.
Senyor Jordi Batllori Llauradó, tècnic mitjà d’Esports.
Suplent senyora: Silvia Feixas Gras, tècnica mitjana de Cultura
Senyora, María Gloria Ramon Olivé membre designada per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent: senyor Miguel Jiménez López, membre designat per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya en qualitat de vocal suplent.

Secretària: Senyora Teresa Salvador Orra, tècnica de Recursos Humans.
Suplent: senyora Sara Jiménez Castañeda, auxiliar administrativa de Recursos
Humans.
Les persones 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.

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

10/11

Codi de verificació
1G5V0R3T663P04271EC7
Procediment
1460 Selecció de personal per concurs
Expedient núm.
Document
1362/2021
37985/2021

F_RESOLUCION

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

Cinquè. Publicar el present decret 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,

F_FIRMA_12

F_FIRMA_62

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
26-04-2021 09:12:00

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
26-04-2021 09:35:00
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