
ANUNCI

En sessió de la Junta de Govern Local, de 27 de març de 2018, es van aprovar les bases i la con-
vocatòria del procés de selecció 5/2018 per la provisió, per concurs oposició lliure, de 2 places de
tècnic/a  mitjà/ana  d’ensenyament  infantil/primari,  especialitat  mestre/a  d’educació  primària,  de
l’escala d’administració especial, grup de classificació A2, de la plantilla de personal funcionari de
l’Ajuntament de Granollers i constitució d’una borsa de treball.  

Es fa públic, als efectes oportuns, la llista definitiva d'admesos i exclosos, la designa dels mem-
bres del tribunal i les dates de les proves, quedant de la següent manera:

“Primer.  Declarar aprovada la llista definitiva de les persones admeses i excloses per  participar
en el procés de selecció 5/2018 per a la provisió, pel sistema de concurs oposició lliure, de dues
places de tècnic/a mitjà/ana d’ensenyament infantil/primari, grup de classificació A2, de la plantilla
de personal funcionari (laboral) de l'Ajuntament de Granollers i constitució d'una borsa de treball,
de les persones relacionades a continuació:

Aspirants admesos/es

Aspirants exclosos/es

No hi ha aspirants exclosos

Atès que no hi ha aspirants exclosos, l'anterior relació d'admesos i exclosos s'eleva a
definitiva.

Segons el previst a la base 6a de les bases reguladores del procés selectiu 05/2018, 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,

Nom Català Admesos 

ALVAREZ*VIDAL,ESTHER Si Admesa

MASDEU*MAS,MARTA Si Admesa

GONZALEZ*CASTANYER,MIREIA Si Admesa

MELERO*CANTERA,ANAHI Si Admesa

REQUENA*GOMEZ,SARA Si Admesa

SANTISO*MONTERO,MARIA CRISTINA Si Admesa

CORBACHO*ROVIRA,JUDIT Si Admesa

CORRAL*AGUILAR,SERGIO Si Admès

COLOMER*SANTAFE,ANNA Si Admesa

CORRAL*SAEZ,LIDIA No Admesa

LLORENTE*LOPEZ,ELIA Si Admesa



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) .

Tercer. Les persones que no han acreditat el coneixement de català com a mínim amb el nivell C,
hauran de superar, amb caràcter obligatori i eliminatori, la prova de coneixements.

El coneixement de la llengua catalana requerit (nivell C) podrà acreditar-se fins al dia de la
prova de català que serà:

Data: 6 de juny de 2018
Hora: 9:30 h
Lloc: Consorci de Normalització Lingüística del Vallès Oriental
Av. Enric Prat de la Riba, 84

Quart. Establir que les proves selectives es duran a terme d'acord amb el calendari següent:

Primera prova part A: desenvolupament d’un tema
Data: 5 de juny de 2018
Hora: 9:00 h
Lloc: CTUG: Centre tecnològic i universitari de Granollers
C/ Mare de Deú de Montserrat, 36.

Primera prova part B: cas pràctic
Data: 7 de juny de 2018
Hora: 8:30 h
Lloc: CTUG: Centre tecnològic i universitari de Granollers
C/ Mare de Déu de Montserrat, 36.

Segona prova: programació didàctica i unitat didàctica
Dates: 13 i 14 de juny de 2018
Es  citarà  als  aspirants  que  hagin  superat  la  part  A  i  B  de  la  primera  prova  un  dia  i  hora
determinada.

Segons  el  previst  a  la  base  vuitena  de  les  bases  reguladores  del  procés  selectiu  5/2018,
s’estableix que la  programació didàctica es podrà presentar fins al dia  11 de juny a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà, C/ Sant Josep, 7. Els aspirants que havent superat la part A i B de la
primer prova no presentin la programació dins d’aquest termini s’entén que renuncien a continuar
el procés selectiu i perden tots els drets que se’n puguin derivar. Caldrà presentar una única còpia
en paper.

Cinquè. Establir la composició de l'òrgan de selecció, format per les persones següents:

Presidència:
Titular: Sra. Montserrat Domènech Borrull, cap de servei de Recursos Humans.



Suplent: Sr. Diego Castillo Jiménez, cap de gestió i desenvolupament de Recursos Humans.

Vocalia 1:
Titular: Sr. Xavier Ulldemolins Girbau, director de l’Escola Municipal Salvador Llobet.
Suplent: Sr. Antoni Arasa Montserrat, tècnic mitjà d’ensenyament primari.

Vocalia 2:
Titular: Sra. Adela Salcedo Luque, tècnica mitjana d’ensenyament primari.
Suplent: Sra. Mireia Álvarez Martín, tècnica mitjana d’ensenyament infantil/primari.

Vocalia 3:
Titular: Sra. Anna Puig Soler, membre designada per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Suplent: Sr. Gerard Cuní Jutglar, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.

Secretaria:
Titular: Sra. Ester Serra Mitjans, responsable de programes de selecció.
Suplent: Sra. Carme Barroso Salguero, responsable de programes de formació.

Sisè. Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la
possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.»

La responsable de programes de selecció

Ester Serra Mitjans
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