
 

ANUNCI 
 
Mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 485/2015, de 28 de maig de 2015, s’ha aprovat la llista 

d’admissió i exclusió  al procés selectiu 05/2015, pel procediment de concurs oposició lliure, 

de personal funcionari, per a la cobertura temporal d'una plaça vacant de Tècnic Superior 

d'Educació Física, categoria A1, i la regulació de la borsa de treball de les persones que han 

de formar part de la llista d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions, en règim 

d'interinitat, de Tècnic Superior d'Educació Física de l'Ajuntament de Granollers. 

 

La part dispositiva de la citada resolució es transcriu literalment a continuació:  

 

“Primer.- Declarar aprovada la llista d'admissió i exclusió  per participar en el procés 

selectiu 05/2015, pel procediment de concurs oposició lliure, de personal 

funcionari, per a la cobertura temporal d'una plaça vacant de Tècnic Superior 

d'Educació Física, categoria A1, i la regulació de la borsa de treball de les 

persones que han de formar part de la llista d'aspirants per cobrir places 

vacants o substitucions, en règim d'interinitat, de Tècnic Superior d'Educació 

Física de l'Ajuntament de Granollers, relacionades a continuació: 

 

 

Aspirants admesos/es : 

 

NIF sol·licitud aspirant Acredita 

Català 

38087016M 2015010960 ArenasRA SI 

47705927V 2015011059 GarciaFJ SI 

38457213V 2015011123 LaraCD SI 

36515089J 2015011203 LlorensVR SI 

47737426Y 2015011264 FerrerBV SI 

X4900922J 2015011266 GrandeMC SI 

46455886A 2015011267 HaroPJA SI 

47730573F 2015011334 EstivillGL SI 

46736617L 2015011340 SalvadorGR SI 

53293609X 2015011369 DeLaTorrePA SI 

47848370K 2015011395 CuencaSD SI 

47922444N 2015011397 AlmorCJ SI 

47810644S 2015011421 FloresTM SI 

43540825P 2015011423 ViñolasCM SI 

52151239G 2015011427 RuizPJ SI 

52151036P 2015011433 SánchezPA SI 

47806875H 2015011478 SerraBJO SI 

47810176F 2015011482 RevelloBM SI 

39389450H 2015011512 OseteSA SI 

77277563R 2015011540 CladellasOJ SI 

45649252W 2015011565 MartínezMM No 

36529829X 2015011581 SuárezIR SI 

79271601P 2015011593 MéndezZFJ SI 



47703755F 2015011594 RamaGA No 

47817326G 2015011619 CastellsaguéMM SI 

34749077X 2015011631 FarrésLJ SI 

47701919B 2015011664 FlaquéEG SI 

47922242V 2015011684 CivilVR SI 

45637239H 2015011689 MuñozRO SI 

16591780V 2015011691 TerrerosMA SI 

39732108E 2015011747 AmoresME SI 

52148866T 2015011754 PérezZPT SI 

46125935X 2015012294 ZapataVM SI 

 

 

* El coneixement de la llengua catalana requerit ( nivell de suficiència  C  ) podrà 

acreditar-se fins al dia de la prova. Les persones que ho hagin acreditat estaran 

exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana. 

 

Aspirants exclosos/es:  

 

cap   

 

Segon.- Exposar al públic la relació completa de persones aspirants admeses i excloses 

al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers i a la seu electrònica de 

l'Ajuntament de Granollers (seuelectronica.granollers.cat ) . 

 

Tercer.- Establir la composició de l'òrgan de selecció, format per les persones següents: 

 

Presidència:  

Jordi Romea Viñets, titular 

Anna Nadal Puig, suplent 

 

Vocalia 1: 

Josep Campaña Oviedo, titular 

Santiago Betancorth López, suplent 

 

Vocalia 2: 

Josep Cañas Caballero, titular 

Miquel Pidemont Fornells, suplent 

 

Vocalia 3: 

Santiago Jané Parra, titular 

Jaume Taulats Martín, suplent 

 

Secretaria: 

Montserrat Domènech Borrull, titular 

Conxita Font Girgas, suplent 

 

Podrà assistir com a observador/a una persona membre de la Junta de Personal/Comitè 

d'Empresa que actuarà en el procés selectiu a títol individual, amb veu però sense vot. 

 



 

Es requerirà l'assessorament tècnic d'una persona designada pel Centre de Normalització 

Lingüística del Vallès Oriental per a la prova de coneixements de llengua catalana, si 

s'escau. 

 

El tribunal disposarà, si així ho creu convenient, la incorporació d'assessors especialistes 

perquè col·laborin amb els seus membres en la valoració de les proves.  

 

L'abstenció i la recusació dels membres del tribunal s'han d'ajustar al que preveuen els 

articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 

4/1999, de 13 de gener. 

 

Quart.- Establir que les proves selectives es duran a terme d'acord amb el calendari 

següent: 

 

Fase primera. Oposició. Primera prova: coneixements de la llengua catalana 

 

Data   Hora  Lloc                                                    

8 de juny de 2015  09:00 h  Sala de formació de Recursos Humans 

     Can Puntas (c. Santa Elisabet 16, 2n , Granollers) 

 

Les persones que no han acreditat el coneixement de català amb el nivell de suficiència 

(nivell C) hauran de superar, amb caràcter obligatori i eliminatori, la prova de 

coneixements corresponent al nivell exigit. La qualificació dels/de les aspirants en 

aquesta prova serà la d'apte/a o no apte/a.  

 

Fase primera. Oposició. Segona prova: Qüestionari 

 

Data   Hora  Lloc                                        

11 de juny de 2015 09:00 h.  Centre Vallès 

     C. Veneçuela, 86 - Granollers 

 

Les puntuacions obtingudes per les persones aspirants que hagin superat  la  prova 

s'exposaran al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers i a la seu 

electrònica de l'Ajuntament de Granollers (seuelectronica.granollers.cat ) . Les persones 

que no superin el procés constaran com a NO APTES i no podran participar en la següent 

prova. 

 

Fase primera. Oposició. Tercera prova: Supòsits teòrics i/o pràctics 

 

Data   Hora  Lloc                                             

17 de juny de 2015  09:00 h.  Centre Vallès 

     C. Veneçuela, 86 - Granollers 

 

Les puntuacions obtingudes per les persones aspirants que hagin superat  la  prova, 

juntament amb la data, hora, i lloc de realització de la fase següent, s'exposaran al tauler 

d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers i a la seu electrònica de l'Ajuntament 

de Granollers (seuelectronica.granollers.cat ). Les persones que no superin el procés 

constaran com a NO APTES i no podran participar en la següent fase. 

 



Cinquè.-    Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es 

podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha 

dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta 

notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant 

els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos 

mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació. 

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un 

mes des de la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per 

silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós 

administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona 

en el termini de sis mesos.  

 

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient. 

 

 

La secretària general accidental, 

 

Àngels Badia i Busquets 

Granollers, 2 de juny de 2015 

 

 
 


