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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'admissió i exclusió al procés de selecció 
13/2018 per a la provisió de forma definitiva, pel sistema de concurs oposició lliure, de 3 
places de professor/a tècnic/a de formació professional, grup de classificació A2, de la 
plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers i constitució d'una borsa de 
treball.

Número Expedient: 203/2018/13

Fets:
En sessió de la Junta de Govern Local de data 24 d’abril de 2018 es van aprovar les bases i 
la convocatòria que han de regir el procés de selecció 13/2018 per a la provisió de forma 
definitiva, pel sistema de concurs oposició lliure, de 3 places de professor/a tècnic/a de 
formació professional, grup de classificació A2, la plantilla de personal funcionari de 
l'Ajuntament de Granollers i constitució d'una borsa de treball.

En data 27 d’abril de 2018 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona les 
bases del procés de selecció 13/2018.

En data 7 de maig de 2018 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 
convocatòria del procés de selecció 13/2018.

En data 28 de maig de 2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds. 

Per resolució núm. 3803/2018 del regidor delegat d’Hisenda i Recursos Humans, de data 8 
de juny de 2018, es va aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos del procés  
13/2018.

Aquesta resolució concedia un termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de 
l’exposició pública al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Granollers per formular 
les reclamacions oportunes i esmenar els defectes que s’ha produït exclusivament 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 39/215, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El termini ha finalitzat el dia 22 de 
juny de 2018.
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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 
resolució en el termini màxim d'un mes i ha de declarar aprovada la llista d'admissió i 
exclusió al procés.

Per tot això, i en ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc

Primer.- Declarar aprovada la llista definitiva de les persones admeses i excloses per 
participar en el procés de selecció 13/2018 per a la provisió de forma definitiva, pel sistema 
de concurs oposició lliure, de 3 places de professor/a tècnic/a de formació professional, grup 
de classificació A2, la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers i 
constitució d'una borsa de treball, de les persones relacionades a continuació:

Relació d’aspirants admesos i exclosos a places fixes:

Aspirants admesos/es

Nom Especialitat Català Formació 
pedagògica 

didàctica

Admesos / 
Exclosos

GARCIA*ALEMANY,ROGER 606 Instal·lacions electrotècniques Sí Sí Admès

MAQUEDA*GONZALEZ,JUAN JAVIER 606 Instal·lacions electrotècniques Sí Sí Admès

MARTIN*OLMO,DAVID 606 Instal·lacions electrotècniques Sí Sí Admès

MARTIN*VARGAS,LAURA 606 Instal·lacions electrotècniques Sí Sí Admesa

VILA*POU,MARC 611 Mecanització i manteniment de vehicles Sí Sí Admès

Aspirants exclosos/es

No hi ha aspirants exclosos/es 
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Relació d’aspirants admesos i exclosos a la borsa de treball addicional:

Aspirants admesos/es

Nom Especialitat Català Admesos / 
Exclosos

BAGUE*MARTI,ALBERT 611 Mecanització i manteniment de vehicles Manca Admès

MARI*GIMENO,MARC 611 Mecanització i manteniment de vehicles Sí Admès

SANCHEZ*RIOS,JAVIER 606 Instal·lacions electrotècniques Sí Admès

Aspirants exclosos/es

No hi ha aspirants exclosos/es 

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

Primera prova: qüestionari tipus test

Data: 4 de juliol de 2018
Lloc: Escola Municipal del Treball.
C/ Roger de Flor, núm. 66.

Hora Especialitat

9:00 h 606 Instal·lacions electrontècniques

10:30 h 611 Mecanització i manteniment de vehicles

Segons el previst a la base vuitena de les bases reguladores del procés 13/2018, la 
programació didàctica s’haurà de presentar el dia 4 de juliol de 2018. L’aspirant que no 
presenti aquesta programació s’entén que renuncia a continuar el procés selectiu i perd tots 
els drets que a partir d’aquest moment se’n pugin derivar. Caldrà presentar una única còpia 
en paper. 

Segona prova: programació didàctica i unitat didàctica.
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Dates: 5, 6, 9 i 10 de juliol de 2018.

Es citarà als aspirants que hagin superat la primera prova un dia i una hora determinades. 

Tercer. 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, 25/06/2018

La Secretària General

Granollers, 25/06/2018

L'Alcalde
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