
 

ANUNCI 
 
Mitjançant resolució del Regidor Delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Organització i Societat del Coneixement, 
núm. 2033/2015, de 10 de setembre de 2015, s’ha aprovat l’establiment de la borsa de treball del procés 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. Aprovar l'establiment de la borsa de treball del procés 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. 
 

 

NIF Aspirant 
Acredita 
Català 

experiència formació mèrits PROCÉS 

46942611W MartínezSS SI 1,75 0,75 2,5 2,5 

46351627A GonzalezCV SI 0 1,48 1,48 1,48 

34750986X TaulatsIM SI 0 0,54 0,54 0,54 

33927540X CriadoCJP NO APTE         

 
 

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, 
Núria Blanchar Cazorla 

 
 
 

Granollers, 10 de setembre de 2015 


