
 

ANUNCI 
 
Mitjançant resolució de Regidor delegat núm. 1816/2015, de 15 de juliol de 2015, s’ha aprovat la llista provisional 
d’admissió i exclusió al procés de selecció 19/2015, de personal laboral i de personal funcionari, per a la creació 
d'una borsa de treball per cobrir places vacants o substitucions, en règim d'interinitat, mitjançant el procediment 
de concurs oposició lliure, de MESTRES  D'ANGLÈS, grup de classificació A2, de l'Escola Municipal Salvador Llobet. 
 
La part dispositiva de la citada resolució es transcriu literalment a continuació:  
 

“Primer.- Declarar aprovada la llista provisional de les persones admeses i excloses per participar en el procés 
selectiu 19/2015, de personal laboral i de personal funcionari, per a la creació d'una borsa de treball per cobrir 
places vacants o substitucions, en règim d'interinitat, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, de 
MESTRES  D'ANGLÈS, grup de classificació A2, de l'Escola Municipal Salvador Llobet, 
 
Aspirants admesos/es provisionalment: 
 

 
 
Aspirants exclosos/es provisionalment, amb expressió del motiu d'exclusió: 
 

 
Les persones que no han acreditat el coneixement de català com a mínim amb el nivell intermedi  (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. 
 
El coneixement de la llengua catalana requerit (nivell 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. 
 
La prova de coneixements de llengua catalana tindrà lloc: 
 
Data   Hora  Lloc 
 
28 de juliol de 2015 09:00 h   Sala de Formació de la Policia Local (C/Princesa, 55)  
 



Segon.- Les persones provisionalment excloses que en el termini establert per presentar reclamacions, les hagin 
presentat i s'hagin resolt favorablement, seran admeses a la llista definitiva que sortirà publicada a partir del 
dia 27 de juliol. S’informa que la segona prova de la fase d’oposició (Base 9ena) es realitzarà:  
 
Data   Hora Lloc 
 
30 de juliol de 2015 09:00 h  Sala de Reunions Recursos Humans. (Plaça de la Porxada, 6-1a planta) 
  
A la publicació al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Granollers, de la llista definitiva d’admesos i 
exclosos es concretarà definitivament la data i hores per realitzar la prova. 
 
Tercer. Les persones que no aportin en el període de reclamacions el nivell C de català i hagin de realitzar la 
prova de coneixement de llengua catalana, el dia 28 de juliol, en cas de declarar-se APTA, s’informa que la 
segona prova de la fase d’oposició (Base 9ena) es realitzarà:  
 
Data   Hora Lloc 
 
30 de juliol de 2015 09:00 h  Sala de Reunions Recursos Humans. (Plaça de la Porxada, 6-1a planta)  
 
A la publicació al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Granollers, de la llista definitiva d’admesos i 
exclosos es concretarà definitivament la data i hores per realitzar la prova. 
 
Quart. Exposar al públic la relació completa de persones aspirants admeses i excloses provisionalment al tauler 
d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers ( 
seuelectronica.granollers.cat ) . 
 
Cinquè.- Concedir a les persones interessades un únic termini de deu dies naturals, a comptar de l'endemà de 
l'exposició pública de l'anunci d'aquesta resolució al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers, 
per formular les reclamacions oportunes i esmenar els defectes que s'hagin produït exclusivament respecte a la 
sol·licitud,  el document identificatiu i l'exempció de la prova de llengua catalana, i la indicació de l'especialitat 
en els termes que estableix l'article 71 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. 
 
Les al·legacions presentades s'hauran de resoldre en el termini de 30 dies següents a la finalització del termini  
per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entenen 
desestimades. 
 
Sisè.- Establir la composició de l'òrgan de selecció, format per les persones següents: 

President/a Xavier Ulldemolins Girbau Professor/director d'ensenyament primàri 

Suplent de president/a Dolors Linares Borja Cap de servei d'educació 

Vocal 1 Toni Arasa Montserrat Tècnic/a mitjà/ana ensenyament primari 

Suplent vocal 1 Adela Salcedo Luque Tècnic/a mitjà/ana ensenyament primari 

Vocal 2 Libo Luna Márquez Professor/cap d'estudis d'ensenyament primàri 

Suplent vocal 2 Carles Masjuan Tècnic/a mitjà/ana ensenyament primari 

Vocal 3 Representant de l'EAPC 
 

Suplent vocal 3 Representant de l'EAPC 
 

Secretaria Montserrat Domènech Borrull Cap de servei de Recursos humans 

Suplent secretaria Ester Serra Mitjans Secretaria del servei de Recursos humans 



 

 
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.  
 
La secretària general accidental, 
 

 

 

 

Àngels Badia i Busquets 
 
 
Granollers, 15 de juliol de 2015 

 
 
 


