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Selecció d'empleats públics (13)
 
Assumpte: Relatiu a declarar finalitzat 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

Número Expedient: 286/2017/13

Fets

En sessió de la Junta de Govern Local, de 4 de juliol de 2017, es van aprovar les bases del 
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

Mitjançant resolució d'Alcaldia E-6005/2017, de 26 de setembre, es va aprovar la llista 
definitiva d'aspirants admesos i exclosos.

En data es publica l’anunci dels resultats de les proves.

En data es publica l’anunci dels resultats del concurs de mèrits. 

Han presentat al”legacions a la valoració dels mèrits els següents aspirants:

1. La senyora Ariadna Bonells, en data 9 d’octubre sol·licita una revisió dels mèrits. Un cop 
revisada  la puntuació es comprova que no s’ha valorat correctament l’experiència 
laboral a l’administració local prevista a l’apartat segon de l’experiència laboral, ja que se 
li ha comptat com si fos administració pública, previst a l’apartat tercer. El tribunal acorda 
revisar-li la puntuació de l’experiència laboral de 2,46 a 4,19.

2. En data 9 d’octubre el tribunal d’ofici comprova si hi ha hagut el mateix error en algun 
altre aspirant i modifica l’experiència laboral a la senyora Carolina Cazeres. El tribunal 
acorda revisar-li la puntuació de l’experiència laboral d’1,35 a 2,49. 

3. La senyora Irene Baburés, en data 16 d’octubre sol·licita una revisió dels mèrits. Un cop 
revisada la puntuació es comprova que només s’ha valorat un de tots els mèrits 
presentats per l’aspirant. El tribunal acorda modificar-li la puntuació de  tots els seus 
mèrits, on només s’havia tingut en compte 0,12 d’experiència, quedant de la següent 
manera:
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Formació Experiència Altres mèrits

2,2 3,94 0

La puntuació obtinguda fa pujar l’aspirant dins les primeres 10 posicions de manera que 
se la cita a fer l’entrevista el mateix dia 17 d’octubre.

4. El senyor Jordi Arjo, en data 11 d’octubre sol·licita una revisió dels mèrits. Un cop 
revisada la puntuació es comprova que estan ben calculats, de manera que el tribunal 
acorda no modificar la seva puntuació.

5. La senyora Helena Tarragó, en data 17 d’octubre sol·licita una revisió dels mèrits. Un 
cop revisada la puntuació es comprova que els mèrits estan ben calculats, de manera 
que el tribunal acorda no modificar la seva puntuació.

El tribunal, en data 17 d'octubre de 2017, acorda declarar finalitzat el procés selectiu, i 
estableix la borsa de treball de les persones que han aprovat el procés, en una relació 
ordenada segons la puntuació obtinguda i d'acord amb allò establert a la base 9a de les 
bases reguladores del procés. 

Fonaments de dret

Article 80 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al 
servei de les entitats locals.

Proposo

Primer. Declarar finalitzat el procés de selecció 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, d'acord amb els resultats següents:

Nom Prova Formació Experiència Altres mèrits Entrevista Total procés

SANCHEZ*GARCIA,LAURA 27 2,35 4 0 2 35,35

CAZERES*BAÑOS,CAROLINA 27 1,8 2,49 0 1,5 32,79

BONELLS*OLIVER,ARIADNA 24 1,7 4,19 0,1 1,5 31,49

AURA*MASIP,SANDRA 28,5 0,5 0,33 0 1,75 31,08

RUBIO*PEREZ,ROSA MARIA 24,15 0,9 3,21 0 No presentada 28,26

ARJO*VILA,JORDI 25,5 0,75 0 0 1,75 28

MARTINEZ*BRUNES,GEMMA 22,8 4 0,95 0,1 No presentada 27,85

TARRAGO*CABALLE,HELENA 24,9 0,4 0 0,1 2 27,4
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BABURES*MORENTE,IRENE 18,9 2,2 3,94 0 1,6 26,64

GONZALEZ*LORENTE,REBECA 21 1,2 2,19 0,3 1,6 26,29

FERNANDEZ*CUENCA,VANESA 21 0,2 0,86 0 1,75 23,81

RAMIREZ*MORENO,ELISA ISABEL 20,1 0,3 0 0,1  20,5

BARROSO*FORMIGA,CRISTINA 19,5 0,6 0,08 0  20,18

DELGADO*MORENO,ARACELI 16,8 0,05 0 0  16,85

Segon Publicar l'anunci a l'e-tauler i al tauler d'edictes electrònic 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
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La Secretària General

Granollers, 24/10/2017

L'Alcalde
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