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Alcaldia
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Número ALC/1207/2022

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
ÀREA FUNCIONAL Recursos Humans
IDENTIFICACIÓ
Aprovació llista provisional de persones admeses i excloses per formar part d’una borsa de la
categoria de tècnic/a auxiliar de biblioteca, grup C1, per a cobrir temporalment vacants o
substitucions d’aquest personal.
ANTECEDENTS
1. En data 07/06/2022, per acord de la Junta de Govern Local es va aprovar la convocatòria i
les bases específiques del procés de selecció per la creació d’una borsa de personal de la
categoria de tècnic/a auxiliar de Biblioteca, grup C1, per cobrir substitucions i vacants
temporals del personal d’aquesta categoria.
2. En data 16/06/2022, es va publicar la convocatòria i les bases específiques d’aquest procés
de selecció al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
3. El termini per a la presentació de sol·licituds per participar en aquest procés de selecció va
ser des del dia 15/06/2022 al 04/07/2022.
4. Finalitzat el termini de presentació d’instàncies per prendre part en aquesta convocatòria
és procedent emetre la llista provisional de persones admeses i excloses i el nomenament
dels membres del Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció.
5. En data 06/07/2022, la tècnica de Recursos humans ha emès informe proposant l’aprovació
de la llista provisional de persones admeses i excloses en aquest procés de selecció.
FONAMENTS JURÍDICS
1.

Bases generals reguladores dels processos selectius per a l’accés a places de la plantilla de
personal de l’Ajuntament de la Garriga publicades al BOPB de data 19/04/2011 i
modificació publicada en el BOPB de data 13/03/2014.

2.

Bases específiques de convocatòria per formar part d’una borsa de la categoria de tècnic/a
auxiliar de biblioteca, grup C1, per a cobrir temporalment vacants o substitucions d’aquest
personal, publicades en el BOPB de data 14/06/2022.

3.

Els articles 55, 56, 60 i 61 del Reial 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, estableixen els
principis rectors i requisits generals dels procediments selectius, els òrgans de selecció i els
sistemes de selecció.

4.

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, estableixen els criteris i requisits per a la selecció de personal.
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Els articles del 94 al 98 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
del personal al servei de les entitats locals, estableixen els criteris i requisits 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. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses per formar part de la borsa
d’acord amb el detall següent:
Relació de persones admeses
ÁLVAREZ GALLÉN, MONTSERRAT
BACHILLER CANAL, DAVID
BARTOMEUS PEÑALVER, ROGER
CALZADILLA MARTÍNEZ, MAURICIO
CARRERAS GOICOECHEA, ELISABET
COLOMER PIÑAR, ESTEL
CUEVAS PÉREZ, SERGIO
CUTRINA MATEOS, MONTSERRAT
GAVARA MONFORT, LISBEL
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, DANIEL
GRANERO LOMEÑA, MAR
LÓPEZ CAMACHO GARCÍA, CRISTINA BEATRIZ
LÓPEZ GONZÁLEZ, JUAN
MARTÍ BLANCAFORT, AIXA
MARTÍNEZ CHICANO, ANABEL
NEF HERNÁNDEZ, ANDRÉS
PLANA RODRÍGUEZ, MARIA EULÀLIA
PLANAS PLA, FERRAN
POVEDA LÓPEZ, NÚRIA
PUIGDOMENECH CARMONA, ROSA
QUEIRÓS BADOSA, GLÒRIA
REYES GARCIA, ANA
ROCA VILANOVA, CÍNTIA
RODRIGUEZ BUENO, CONCEPCIÓN
ROTLLANT VILAVENDRELL, MONTSERRAT
ROYO FIBLA, ANNA
SALA CANDELA, GEORGINA
SÁNCHEZ GALLARDO, MARTA
VILLARES CANO, MARIA SANDRA
YUSTE VICENTE, CARMEN
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Relació de persones excloses
DADES ASPIRANTS

ABREU PACHECO, DANIELA FILIPA

BORREGO RUEDA, MARCOS JERÓNIMO

FERNÁNDEZ LEAL, ERIKA

GALLIFA GÓMEZ, GUILLEM

GÓMEZ CRESPO, SERGIO
JUBANY RIERA, MARIONA

PADILLA MORILLAS, ARNAU
Pl. de l’Església, 2
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Tel. 93 860 50 50
oac@ajlagarriga.cat

MOTIU D’EXCLUSIÓ

Per incompliment de la base segona: Estar en possessió
del títol de Batxillerat, FP II o equivalent (...)
Per incompliment de la base segona: Acreditar mitjançant
una certificació negativa del Registre Central de
delinqüents sexuals que no s’ha estat condemnat per
sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat
sexual. Aquest requisit s’haurà de presentar formalment
cada vegada abans de la contractació.
Per incompliment de la base segona: Estar en possessió cel
certificat de coneixements de nivell de Suficiència de
català (certificat C1) (...)
Per incompliment de la base tercera: Les sol·licituds per a
prendre part en aquesta convocatòria es presentaran amb el
formulari específic (...)
Per incompliment de la base segona: Estar en possessió
del títol de Batxillerat, FP II o equivalent. Estar en
possessió cel certificat de coneixements de nivell de
Suficiència de català (certificat C1) (...)
Per incompliment de la base tercera: Les sol·licituds per a
prendre part en aquesta convocatòria es presentaran amb
el formulari específic (...)
Per incompliment de la base segona: Acreditar mitjançant
una certificació negativa del Registre Central de
delinqüents sexuals que no s’ha estat condemnat per
sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat
sexual. Aquest requisit s’haurà de presentar formalment
cada vegada abans de la contractació.
Per incompliment de la base tercera: Les sol·licituds per a
prendre part en aquesta convocatòria es presentaran amb
el formulari específic (...)
Per incompliment de la base tercera: Acompanyant la
sol·licitud signada, la persona aspirant haurà d’incloure a
més la documentació següent: DNI o passaport,
Justificant d’haver abonat els drets de procediment
establerts a l’Ordenança Fiscal.
Per incompliment de la base tercera: Les sol·licituds per a
prendre part en aquesta convocatòria es presentaran amb
el formulari específic (...)
Per incompliment de la base tercera: Les sol·licituds per a
prendre part en aquesta convocatòria es presentaran amb
el formulari específic (...)
Per incompliment de la base tercera: Acompanyant la
sol·licitud signada, la persona aspirant haurà d’incloure a
més la documentació següent: DNI o passaport,
Justificant d’haver abonat els drets de procediment
establerts a l’Ordenança Fiscal.
Per incompliment de la base tercera: Les sol·licituds per a
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SÁNCHEZ CASTRO, NEREA

TRESERRA LARA, EVA

ZAPATERO SÁNCHEZ, NÚRIA
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prendre part en aquesta convocatòria es presentaran amb
el formulari específic (...)
Per incompliment de la base segona: Estar en possessió
del títol de Batxillerat, FP II o equivalent (...)
Per incompliment de la base segona: Estar en possessió cel
certificat de coneixements de nivell de Suficiència de
català (certificat C1) (...)
Per incompliment de la base segona: Acreditar mitjançant
una certificació negativa del Registre Central de
delinqüents sexuals que no s’ha estat condemnat per
sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat
sexual. Aquest requisit s’haurà de presentar formalment
cada vegada abans de la contractació.
Per incompliment de la base tercera: Les sol·licituds per a
prendre part en aquesta convocatòria es presentaran amb
el formulari específic (...)
Per incompliment de la base tercera: Acompanyant la
sol·licitud signada, la persona aspirant haurà d’incloure a
més la documentació següent: DNI o passaport,
Currículum vitae, justificant d’haver abonat els drets
de procediment establerts a l’Ordenança Fiscal.
Per incompliment de la base segona: Estar en possessió
del títol de Batxillerat, FP II o equivalent (...)
Per incompliment de la base segona: Estar en possessió cel
certificat de coneixements de nivell de Suficiència de
català (certificat C1) (...)
Per incompliment de la base segona: Acreditar mitjançant
una certificació negativa del Registre Central de
delinqüents sexuals que no s’ha estat condemnat per
sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat
sexual. Aquest requisit s’haurà de presentar formalment
cada vegada abans de la contractació.
Per incompliment de la base tercera: Les sol·licituds per a
prendre part en aquesta convocatòria es presentaran amb
el formulari específic (...)
Per incompliment de la base tercera: Acompanyant la
sol·licitud signada, la persona aspirant haurà d’incloure a
més la documentació següent: DNI o passaport,
Justificant d’haver abonat els drets de procediment
establerts a l’Ordenança Fiscal.
Per incompliment de la base tercera: Les sol·licituds per a
prendre part en aquesta convocatòria es presentaran amb
el formulari específic (...)
Per incompliment de la base tercera: Acompanyant la
sol·licitud signada, la persona aspirant haurà d’incloure a
més la documentació següent: justificant d’haver abonat
els drets de procediment establerts a l’Ordenança
Fiscal.

Segon. Establir un termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà d’aquesta resolució per a
esmenes o reclamacions, perquè les persones que hagin estat declarades excloses, esmenin les
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faltes que calgui o acompanyin els documents que siguin preceptius, segons disposa l’art. 82 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Tercer. Citar a les persones aspirants que no puguin acreditar els coneixements de català el dia
20/07/2022, a les 9.00 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament de la Garriga, plaça de l’Església,
número 2, segona planta, per tal de fer la prova de coneixements de català.
Quart. La prova pràctica es durà a terme el dia 22/05/2022 a les 9.00 hores a Can Luna Carretera
nova 28 de la Garriga.
Cinquè. Determinar que el Tribunal Qualificador estarà integrat per les persones següents:
President:

Senyor Carles Casellas Ayén, secretari de la Corporació.
Suplent: Almudena Elisabeth Gutiérrez Garcia-Muñoz, cap de Serveis Generals i
Govern Obert.

Vocals:

Senyora Anna Amador González, directora de la Biblioteca de la Garriga.
Suplent: Marcel Solé Pareras, cap de l’àrea de Promoció de la Ciutat.
Senyora Sílvia Vilarrasa Andreu, tècnica auxiliar de la Biblioteca de la Garriga.
Suplent: Imma Pratdesaba Doltrà, tècnica auxiliar de la Biblioteca de la Garriga
Senyora Dolors Calleja Olmedo, membre designat per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.
Suplent: senyora Mar Cuxart Ainaud, 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.

Les persones aspirants podran recusar als membres del Tribunal, quan concorrin les
circumstàncies previstes a l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del
Sector Públic.
Sisè. 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,
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Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
07-07-2022 13:53:00

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
07-07-2022 14:03:00
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