
MANCOMUNITAT  TEGAR 
          DEL GARRAF 
 
 
 

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA NÚM.  36  / 2022 
 
 
La Presidenta de la Mancomunitat TEGAR del Garraf, per Resolució núm. 17/2022 de 
data 24 de maig de 2022 va aprovar les bases que han de regir el procediment selectiu 
per a la contractació, com a personal laboral indefinit, a jornada complerta, pel sistema 
de concurs oposició, d'una plaça amb la categoria de Tècnic/a de Grau Superior, 

Psicòleg/oga,  Pedagog/a o Psicopedagog/a, adscrit/a al Servei de Suport a l’Activitat 
Professional dels Serveis de Jardineria, Missatgeria i Neteja del Centre Especial de Treball 
de la Mancomunitat  TEGAR del Garraf per a desenvolupar el lloc de treball de Psicòleg 
d’USAP. 
 
Les bases íntegres de la convocatòria es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de data 15 de juny de 2022 CVE número de registre 202210092417. 
 
Mitjançant Resolució d'aquesta Presidenta núm. 33/2022,  de data 13/09/2022,  es va 
aprovar la llista definitiva d´admesos  i exclosos, es va nomenar el tribunal qualificador i 
es va indicar el dia per a la constitució d´aquest i realització d´entrevistes. 
 
Vistes les actes Tribunal qualificador, reunit en dates 21 de setembre  i 17 d´octubre  de 
2022, així com la proposta elevada a aquesta Presidència, segons la qual la relació 
ordenada dels aspirants és la següent: 
 
   

Núm. 
Ordre 

D.N.I. 
PUNTUACIÓ  

1 ....682K 14.188 

2 ....2974A 11.688 

 
 
Atès que amb data 25/10/2022 l´aspirant proposat en primer lloc, la Sra. Beatriz Díaz 
Amores ha presentat davant el registre general de la Mancomunitat la documentació a 
que fa referència la base novena del procediment selectiu, essent aquesta correcta.  

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. 

Vist allò que diu l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local i 
53.1. i) del 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, pel que fa a les competències en matèria  
de personal de la Presidenta de l´entitat.  

Atès que l’article 14 e) dels Estatuts reguladors de la Mancomunitat TEGAR atorga a la 
Presidenta la competència per a la contractació de personal;  

Per tot això, en exercici de les competències legalment atribuïdes 

HE RESOLT 



MANCOMUNITAT  TEGAR 
          DEL GARRAF 
 
Primer.-     Nomenar la Sra. Beatriz Díaz Amores, amb DNI 47636862K Psicòloga 
d’USAP, en pràctiques, nivell professional  Grup 02 Tècnic/a de grau superior. Segons 
classificació del VII Conveni Col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb 
discapacitat intel·lectual  de Catalunya (codi conveni núm. 79000805011995). 
 
El període de prova serà de sis mesos, segons estableixen les bases de la convocatòria, 
i es realitzarà sota la supervisió del Director-Gerent. Si per causes justificades no es 
pogués completar el període de prova en el termini assenyalat, aquest s’ampliarà en 
proporció al temps que resti fins que sigui completat 
 
Un cop superat aquest període la persona aspirant adquirirà la condició de personal 
laboral indefinit. En cas contrari, serà declarada no apta per resolució motivada de la 
presidència de la corporació  i es nomenarà l’aspirant que hagi superat el concurs 
oposició, seguint l’ordre de major puntuació obtinguda, que també haurà de superar el 
període de pràctiques. 
 
Segon.- Determinar que la  incorporació al lloc de treball haurà de realitzar-se el 2 de 
novembre de 2022, data en que quedarà, per tant, sense efecte el nomenament de la 
persona que amb caràcter interí ocupava aquest lloc de treball. 

Tercer.- Notificar la present resolució a les persones indicades 

 
Quart.-. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, a la pàgina 
web i al tauler d’anuncis de la Mancomunitat TEGAR del Garraf. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a les persones interessades. 
 
Sisè.- Comunicar la present resolució al comitè d’empresa. 
  
Setè.- Donar compte de la present Resolució en el Proper Ple de la Mancomunitat 
TEGAR del Garraf. 
 

Vilanova i La 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    Carme López-Feliu i Font 
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