
MANCOMUNITAT  TEGAR 
          DEL GARRAF 
 
 
 

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA NÚM.   37  / 2022 
 
 
La Presidenta de la Mancomunitat TEGAR del Garraf, per Resolució núm. 16/2022, de 
24 de maig,  va aprovar les bases que havien de regir el procés selectiu per cobrir una 
borsa de treball de monitor/a de serveis industrials del Centre Especial de Treball, Nivells 
del Grup 1(CET i USAP) 05 Mestre /a taller, així com la convocatoria. 

 
Les bases íntegres i la convocatòria es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de data 15 de juny de 2022, CVE 202210092412 i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya Nº8695 de data 23 de juny de 2022 (CVE202210051060). 
 
Mitjançant Resolució d'aquesta Presidenta núm. 31/2022, d´1 d´agost, publicada al 
Butlletí Oficial de la Província el 8 d’agost de 2022 (CVE202210115328), 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. 

 
Mitjançant Resolució d'aquesta Presidenta núm. 34/2022 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. 
 
Vista l´acta única del Tribunal qualificador, reunit en data 20 d´octubre de 2022, segons 
la qual la relació ordenada dels aspirants és la següent: 
 
   

Núm. 
Ordre 

D.N.I. 
PUNTUACIÓ  

1 ….3708H 3,750 

2 ...7396Y 3,300 

3 ...4648Q 2,500 

4 ... 7428V 1,250 
 

 
Segons la base vuitena del procediment selectiu, les anteriors persones passen a formar 
part d’una borsa de treball per a nomenaments interins per cobrir les possibles vacants 
que es produeixin durant el termini establert en la plaça a la que fa referència la present 
convocatòria, seguint l’ordre de puntuació obtinguda. 
 
Vist allò que diu l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local i 
a l´article 53.1 del Decret Legislatiu Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 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 
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          DEL GARRAF 
 
 

HE RESOLT 

Primer.-     Aprovar la regulació de la borsa de treball de les persones aspirants que han 
participat en la borsa de treball del lloc de monitor/a de serveis industrials del Centre 
Especial de Treball, Nivells del Grup 1 (CET i USAP) 05 Mestre /a taller, de la 
Mancomunitat TEGAR del Garraf, personal laboral, seguint l´ordre de puntuació 
obtinguda, següent: 
 
 

Núm. 
Ordre 

D.N.I. 
PUNTUACIÓ  

1 ….3708H 3,750 

2 ...7396Y 3,300 

3 ...4648Q 2,500 

4 ... 7428V 1,250 
 
 
Segon.-  Les persones candidates seran cridades quan les necessitats del servei ho 
requereixin i pel període de temps necessari per cobrir les possibles vacants, absències 
de personal, treballs concrets o acumulació de tasques de conformitat amb allò que 
disposa, l´article 11 el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d´octubre, mitjançant el qual 
s´aprova el text refós de la llei de l´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic i l’article 15.Reial 
Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d´octubre, mitjançant el qual s´aprova el text refós de la 
Llei de l´Estatut dels Treballadors. 
 
En cas que la persona candidata rebutgi l’oferta concreta per prestar serveis a TEGAR, 
aquesta persona passarà a ocupar l’última posició de la llista i es cridarà a la persona 
següent. 
 
Tercer.-  La durada de la present borsa de treball és de dos anys, comptats des de la 
data de la present resolució. 
 
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 candidates. 
 
Sisè.- Comunicar la present resolució al comitè d’empresa. 
  
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 




