
 

ANUNCI 
 
Mitjançant resolució del Regidor Delegat núm.  1975/2015, de 25 d’agost de 2015, s’ha aprovat la llista provisional 
d’admissió i exclusió al procés de selecció 15/2015, de personal laboral per a la cobertura temporal d'una plaça de 
tècnic especialista en automoció, categoria C1, de l'Institut Escola Municipal de Treball, en el marc dels projectes 
educatius Magraner i Tastet d'Oficis promoguts per l'Ajuntament de Granollers, mitjançant el procediment de 
concurs de mèrits. 
 
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 15/2015, de personal laboral per a la cobertura temporal d'una plaça de tècnic especialista en 
automoció, categoria C1, de l'Institut Escola Municipal de treball, en el marc dels projectes educatius Magraner i 
Tastet d'Oficis promoguts per l'Ajuntament de Granollers, mitjançant el procediment de concurs de mèrits. 
 
Aspirants admesos/es provisionalment: 
 

 
 
 
Aspirants exclosos/es provisionalment, amb expressió del motiu d'exclusió: 
 
No hi ha cap aspirant exclòs/sa 
 
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 
 
1 de setembre de 2015 09:00 h   Sala d'actes de la Policia Local. C/ Princesa núm. 55  
 
Segon.- La Valoració de mèrits es realitzarà:  
 
Data   Hora Lloc 
 
10 de setembre de 2015 10:00 h   Sala de reunions de Recursos Humans. Plaça Porxada, 6-1a 
planta  
  
 



Tercer. 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 ) . 
 
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. 
 
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, 25 d’agost de 2015 


