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RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA NÚM. 24 / 2022 

 
 
La Presidenta de la Mancomunitat TEGAR del Garraf, per Resolució núm. 03 / 2022, de 17 de 

març, va aprovar les bases que havien de regir el procés selectiu per cobrir una borsa de 

treball de monitor/a de serveis residencials de la Mancomunitat TEGAR del Garraf mitjançant 
el sistema de concurs, BOPB DE 24 de març de 2022, CVE 202210046360. 
 
Per resolució de la Presidenta núm. 07/2022 de data 28 de març de 2022, es va procedir a la 
rectificació puntual de l'anterior resolució  (base segona), AL BOPB de data 1 d'abril de 2022 
(CVE202210051060) es publica el text rectificat. 
 

Mitjançant Resolució d'aquesta Presidenta núm. 20/2022, de 30 de maig, BOPB de 3 de juny 
de 2022, es va aprovar la llista provisional d´admesos per a la realització del corresponent 
procediment selectiu, obrint-se un període  de 10 dies per la presentació de possibles 
al·legacions i/o reclamacions. 
 
Consta a l'expedient informe de gerència que durant l’esmentat termini s'han esmenat les 
següents requisits: 
 

a. L'aspirant 17 ...2299E ha superat amb resultat "d'APTE" la prova de llengua catalana 
Nivell intermedi B2 i acredita el nivell de català requerit a la base segona  de les bases 
que regeixen el procés selectiu. 
 

b. Queda esmenada per error l'acreditació del nivell intermedi B2 de l'aspirant 3  ...2416A.  
 
Esgotat el termini i fetes les esmenes anteriors, procedeix l´aprovació de la llista definitiva. 

Vist allò que diu l’article 55 i ss. del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut  Bàsic de l’Empleat Públic. 

Per tot això, en exercici de les competències atribuïdes per l´article 14 dels Estatuts reguladors 
de la Mancomunitat TEGAR del Garraf, 
 
 

HE RESOLT: 

 
Primer.-Aprovar la llista definitiva de persones admeses per a participar al procediment 

selectiu per cobrir la borsa de treball de monitor/a de serveis residencials de la Mancomunitat 
TEGAR del Garraf mitjançant el sistema de concurs, següent: 
 

ID DNI NÚMERO 
ASSENTAMENT 

REGISTRE 

1 ....3708H E2022000704 
2 ....5603Q E2022000655 
3 ....2416A E2022000623 
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4 ....8987F E2022000607 
5 ....4954D E2022000562 
6 ....7302N E2022000827 
7 ....6254T E2022000811 
9 ....0944R E2022000803 
10 ....9206B E2022000794 
11 ....2942K E2022000800 
14 ....5432V E2022000589 
15 ....4119J E2022000591 
16 ....4648Q E2022000639 
17 ....2299E E2022000676 

 
 
Segon.-Nomenar el següent tribunal qualificador a: 

 

 President: Sr. Joan Salvany Martínez, Director-Gerent de la Mancomunitat TEGAR del 
Garraf  
 

Suplent:  Sra. Carme López-Feliu Font, Secretària de la Mancomunitat  
 

 Vocal: Sra. Gemma Gabaldà Baig, Directora Tècnica de la Mancomunitat.  
 
Suplent: Sr. Jaume Centelles Piñol, Psicòleg de la Mancomunitat. 

 

 Vocal:  Sra. Yolanda Jiménez Ruiz representant de l´Escola d´Administració Pública de 

Catalunya. 
 

Suplent: Sra. Beatriz Colet Hidalgo representant de l´Escola d Administració Pública de 
Catalunya. 

 

 Secretari/a: Sra. Fátima Miró Navarro, personal laboral de la Mancomunitat  
 
Suplent: Eva Maria Gonzalez Meca, Cap de Missatgeria , de la Mancomunitat. 
 

L'abstenció i la recusació dels membres del Tribunal de selecció s'ha d'ajustar al que preveuen 
els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic, i aquella 
normativa complementària, corresponent i concordant. 

 
Tercer.-Convocar al Tribunal de selecció el proper  27 de juny de 2022 a les 9 hores a la 
sala de formació d'aquesta Mancomunitat situada en el edifici d'oficines del centre situat a la 
avinguda Riu Foix núm. 60 de Vilanova i la Geltrú, als efectes de la seva constitució i  valoració 
de mèrits i entrevista.. 

 
Quart.- Convocar als aspirants el proper dia 27 de juny de 2022, a partir de les 10.00 
hores a la sala de formació d'aquesta Mancomunitat situada en el edifici d'oficines del centre 
situat a la avinguda Riu Foix núm. 60 de Vilanova i la Geltrú, per tal de realitzar les entrevistes, 
segons el següent horari: 
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Horari  DNI 

10:00 ....3708H 

10:15 ....5603Q 

10:30 ....2416A 

10:45 ....8987F 

11:00 ....4954D 

11.15 ....7302N 

11.30 ....6254T 

11:45 ....0944R 

12.00 ....9206B 

12.15 ....2942K 

12.30 ....5432V 

12.45 ....4119J 

13.00 ....4648Q 

13:15 ....2299E 

 
 
Cinquè.- Exposar la present resolució al tauler d'anuncis i a la pàgina web de la Mancomunitat 
TEGAR del Garraf, www.tegar.cat , la  qual cosa substitueix la notificació personal als 
interessats tal i com es desprèn de l’article 58.4 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  

 
Sisè.- Notificar la present resolució als membres del tribunal. 

 
 
Vilanova i al Geltrú, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
 

LA PRESIDENTA      LA SECRETÀRIA    

       Dono fe i prenc raó  

 Art. 3.2.e) RD 128/2018 

 
 
 
 
 
 
 

Olga Arnau Sanabra                Carmen López-Feliu i Font 

http://www.tegar.cat/
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