
 

ANUNCI 
 
Mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 653/2015, de 30 de juliol de 2015, s’ha establert la borsa de treball 

del procés selectiu 19/2015 de personal laboral i 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, d'acord amb l'acta de l'òrgan qualificador. 

 

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

Primer. Aprovar l'establiment de la borsa de treball del procés de selecció 19/2015 de personal 
laboral i 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, d'acord amb la proposta del 
tribunal de selecció, següent: 
   

NIF sol·licitud Aspirant 
2a. prova: 
Exercici 

TOTAL mèrits PROCÉS 

47923896S 2015015401 TorresPA 28 2,29 30,29 

52166475Z 2015015463 PlanasVJ 20 6,4 26,4 

47919322H 2015015801 AngelatsAS NO APTE   NO APTE 

47165638K 2015015764 MartiRI 24 4,2 28,2 

 
Segon. Publicar aquesta resolució a l'e-tauler i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers. 
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, 31 de juliol de 2015 


