
 

ANUNCI 
 
Mitjançant resolució del Regidor Delegat núm. 1873/2015, de 27 de juliol de 2015, s’ha aprovat la llista definitiva  
d’admissió i exclusió al procés de selecció 20/2015, 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'EDUCACIÓ FÍSICA, 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  definitiva  de les persones admeses i excloses per participar en el  procés 
selectiu 20/2015, 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'EDUCACIÓ FÍSICA, grup de classificació A2, de l'Escola Municipal Salvador Llobet, relacionades a 
continuació: 
 
Aspirants admesos/es : 
 

 
 

Aspirants exclosos/es: 
 

 
 

 
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 que les proves selectives es duran a terme d'acord amb el calendari següent: 
 
Segona prova: coneixements específics 
 
Data   Hora  Lloc 
29 de juliol   08.30h.   Sala reunions Recursos Humans. Plaça Porxada, 6-1a  
 
Es convoca als aspirant a les hores següents: 
 



 
 
 
Fase segona. Concurs 
 
Data   Hora  Lloc 
29 de juliol   12:00 h.   Sala reunions Recursos Humans. Plaça Porxada, 6-1a  
 
Quart. Establir la composició de l'òrgan de selecció, format per les persones següents: 
 

 
 
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. 
 
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.  
 
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.” 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, 27 de juliol de 2015 


