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Alcaldia  
Recursos Humans  
pl.Porxada 6, 1a planta - 08401 Granollers  Tel: 938426619  Fax: 938426828   rrhh@ajuntament.granollers.cat  

 

Selecció d'empleats públics (13)
 
Assumpte: Relatiu a aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés 
selectiu 21/2017 per la creació d'una borsa de treball de treballadors socials. 

Número Expedient: 269/2017/13

Fets:
En sessió de la Junta de Govern Local, de data 4 de juliol de 2017, es van aprovar les bases 
i la convocatòria que han de regir el procés selectiu 21/2017 per la creació d'una borsa de 
treball de personal laboral per cobrir vacants o substitucions de treballador/es socials, de 
grup de classificació A2.

En data 19 de juliol de 2017 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona les 
bases i la convocatòria del procés 21/2017.

Per resolució d'alcaldia 5663/2017, de 5 de setembre, es va aprovar la llista provisional 
d'admesos i exclosos al procés 21/2017. Aquesta resolució concedia un termini de 10 dies 
hàbils, a comptar de l'endemà de l'exposició pública al tauler d'edictes electrònic i a la seu 
electrònica de l'Ajuntament de Granollers (seuelectronica.granollers.cat), per formular les 
reclamacions oportunes i esmenar els defectes que s'han produït únicament respecte la 
sol.licitud, el document identificatiu i l'exempció de la prova de llengua catalana, en els 
termes que estableix l'article núm. 73 de la Llei 39/2015, d`1 d'octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

L'anunci de la resolució va sortir publicat el dia 6 de setembre de 2017, a la seu electrònica 
de l'Ajuntament de Granollers (seuelectronica.granollers.cat) i ja ha finalitzat el termini per a 
presentar reclamacions. Un cop resoltes les reclamacions presentades es proposa aprovar 
la llista definitiva d'admesos i exclosos.

Fonaments de dret :
L'article 77.2 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals, estableix que els/les aspirants, per tal de ser admesos/es i, si 
s'escau, de prendre part en la pràctica de les proves selectives corresponents, han de 
manifestar en les seves sol·licituds que compleixen totes les condicions exigides en les 
bases de la convocatòria.

L'article 78 de l'esmentat Decret prescriu que, un cop finalitzat el termini de presentació 
d'instàncies, el president de la corporació, o l'autoritat en qui hagi delegat, ha de dictar 
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resolució en el termini màxim d'un mes i ha de declarar aprovada la llista d'admissió i 
exclusió al procés.

Resolc

Primer.- Declarar aprovada la llista definitiva de les persones admeses i excloses per 
participar en el  procés selectiu 21/2017 per la creació d'una borsa de treball de personal 
laboral per cobrir vacants o substitucions de treballador/es socials, de grup de classificació 
A2, relacionades a continuació:

Aspirants admesos/es :

Nom Català Taxes Admesos
ALBERCA*MARTINEZ,JORGE C si Admès

ARJO*VILA,JORDI C si Admès

AURA*MASIP,SANDRA C si Admesa

BARBURES*MORENTE,IRENE C si Admesa

BARROSO*FORMIGA,CRISTINA C si Admesa

BONELLS*OLIVER,ARIADNA C si Admesa

CAZERES*BAÑOS,CAROLINA C si Admesa

DELGADO*MORENO,ARACELI C si Admesa

FERNANDEZ*CUENCA,VANESA C si Admesa

GONZALEZ*CERECEDA,DAVID C si Admès

GONZALEZ*LORENTE,REBECA C si Admesa

GORRIZ*LOZANO,LAURA C si Admesa

JUNOY*PINADELLA,GEMA C si Admesa

MARTINEZ*BRUNES,GEMMA C si Admesa

RAMIREZ*MORENO,ELISA 
ISABEL

C si Admesa

RUBIO*PEREZ,ROSA MARIA C si Admesa

SANCHEZ*GARCIA,LAURA C si Admesa

SOLER*MARTINEZ,MARTA C si Admesa

TARRAGO*CABALLE,HELENA C si Admesa

Aspirants exclosos/es:

No hi ha aspirants exclosos
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Segons el previst a la base 6a de les bases reguladores del procés selectiu 16/2017, 
l'admissió al procés selectiu no implica el reconeixement a les persones interessades de la 
possessió del requisits exigits a les bases. Per tal de poder ser nomenat, un cop finalitzat el 
procés selectiu, l'aspirant proposat per el seu nomenament haurà de presentar la 
documentació acreditativa de les condicions exigides a la base 3a.

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 ).
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Granollers, 26/09/2017

La Secretària General

Granollers, 26/09/2017

L'Alcalde
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