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Decret Procés selectiu creació borsa de treballadors/es socials, expedient núm. 
X2019004721 
 
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou, en sessió 
de data 9 de maig de 2019, on es convoca el procés selectiu per a la creació d’una borsa 
de treball de treballadors/es socials, per cobrir possibles vacants o substitucions de 
caràcter temporal no permanents, pel termini d’un any. 
 
Vist que Al BOPB de data 23 de maig de 2019 es publica la convocatòria i les bases que 
han de regir la creació d’una borsa de treball de treballadors/es socials. 
 
En virtut de les facultats que em confereix l’article 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, d’acord amb l’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, HE RESOLT: 
 
Primer. Que finalitzat el termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu, per a la 
creació d’una borsa de treball de treballadors/es socials, i segons determina l’apartat 6è. 
de les bases generals, la llista provisional de persones admeses i excloses és la següent: 
 

ADMESES: 
 

 Ariño Badía, Gemma 
 Changue Sicaya, Angelica de los reyes 
 Fernández García, Carlos Alberto  
 Ferrer Prada, Anna  
 García Lima, Sabina  
 Garibaldi Giménez, Laura  
 López Ciruela, Ana Isabel 
 López González, M.Thamar 
 López León, Sandra 
 Maranges Bertran, Susana 
 Márquez Sánchez, Lidia 
 Martín Hermoso, Nadia 
 Melgar Cruz, Lucía 
 Molina López, M. José 
 Ortíz Mesalles, Cristina 
 Pascual Bataller, Clara 
 Plaza Daza, Laura 
 Rodríguez Gómez, Eleonor 
 Salvado Goma, Eulàlia 
 Sanjaume Vadillo, Maria 
 Steindorff Martí,  Laura 
 Tordera Roig, Laia 
 Torroja Matas, M. del Mar 
 Tosses Lagarriga, Marina 
 Verdaguer i Ribas, Clara 
 Vila Barrero, Marta 

 
EXCLOSES: 

 
Borsot Esparbé, Susanna 
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(La persona exclosa és per no haver acreditat estar en possessió del títol de diplomatura 
o grau de treball social) 

 
 

Segon. Es publicarà la present resolució en el tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament, 
així com en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Les persones aspirants 
disposaran d’un termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà d’aquesta publicació o 
notificació de la resolució per formular davant l’alcalde les reclamacions que creguin 
oportunes, adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir, o per adjuntar la 
documentació que es requereix a la convocatòria, d’acord amb l’article 68 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre. Se’ls adverteix que, en cas que no esmenin dins d’aquest termini 
el defecte a ells imputable que hagi motivat la seva exclusió, es considera que 
desisteixen de la seva petició.  
 
Una vegada finalitzat el termini previst a l’apartat anterior, l’alcalde aprovarà, mitjançant 
una resolució, que s’exposarà al tauler municipal d’anuncis i al web municipal i es 
notificarà o comunicarà als aspirants inicialment exclosos de la convocatòria, amb la llista 
definitiva dels aspirants admesos i exclosos i la llista definitiva d’aspirants exempts de 
realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana. La notificació d’aquesta resolució 
determinarà els terminis a efectes de possibles impugnacions i recursos, d’acord amb el 
que disposa l’article 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.  
 
Tercer. Les persones aspirants que es relacionen a continuació han acreditat el nivell C 
de català per la qual cosa resten exempts/es de la prova de català:  
   
 Ariño Badía, Gemma 
 Changue Sicaya, Angelica de los reyes 
 Ferrer Prada, Anna  
 García Lima, Sabina  
 Garibaldi Giménez, Laura  
 López Ciruela, Ana Isabel 
 López González, M.Thamar 
 López León, Sandra 
 Maranges Bertran, Susana 
 Márquez Sánchez, Lidia 
 Martín Hermoso, Nadia 
 Melgar Cruz, Lucía 
 Molina López, M. José 
 Ortíz Mesalles, Cristina 
 Pascual Bataller, Clara 
 Plaza Daza, Laura 
 Salvado Goma, Eulàlia 
 Sanjaume Vadillo, Maria 
 Tordera Roig, Laia 
 Torroja Matas, M. del Mar 
 Tosses Lagarriga, Marina 
 Verdaguer i Ribas, Clara 
 Vila Barrero, Marta 
 
Quart. D’acord amb el que s’estableix a l’apartat 7è de les bases generals, el Tribunal 
Qualificador estarà constituït pels següents membres: 
 
 
PRESIDENT/A: 
 
Titular: Sra. Mònica Espinàs Martínez 
Suplent: Sra. Carolina León Ezpeleta 
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VOCALS: 
 
Titular: Sra. Míriam Blanch Daura  
Suplent: Sra. Anna Vallejera Cordero 
 
Titular: Sra. M. Jesús Domínguez Suárez 
Suplent Sra. Anna Vilanova Renter 
 
Titular: Sra. Sara De Francisco Sans 
Suplent: Sra. Helena Gandia Gadea 
 
SECRETARI/ÀRIA: 
 
Titular: Sra.Débora Blanqué Díaz 
Suplent: Sr. Gustau Roca Priante 

 

Cinquè. La realització del procediment de selecció, s’efectuarà de la manera següent: 

 
Prova de coneixements de català  
 
Consisteix en la realització d’un exercici que acrediti el coneixement de la llengua 
catalana de nivell de suficiència (nivell C). Resten exempts d’aquesta aprova els aspirants 
que hagin acreditat aquests coneixements d’acord amb la base general cinquena.  
 
Aquesta prova tindrà lloc el dia 5 de setembre de 2019 a les 9 hores a l’aula de la 
segona planta de l’edifici Cant Malet, ubicat al carrer Sant Felip, 2 del Masnou. 
 
Prova pràctica  
 
Consisteix en la resolució d’un o més supòsits pràctics relacionats amb el contingut del 
temari general (inclòs a l’annex de les bases generals publicades al BOP número 190, de 
data 10.08.09) i/o del temari específic (inclòs a l’annex d’aquestes bases). 
 
Aquesta prova tindrà lloc el dia 12 de setembre de 2019 a les 11 hores a l’aula estudi 
polivalent de la segona planta de l’Edifici Centre, ubicat al carrer de Pujadas i Truch, 1 del 
Masnou. 
 
 
 
 
El Masnou,  
[Firma01-01] 
 

 
En dono fe, 
[Firma02-01] 
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