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

 

Identificació de l'expedient:
Expedient 348/2018/13 

Relatiu a declarar finalitzat el procés selectiu 13/2018, en execució del procés extraordinari 
de consolidació d'ocupació temporal, pel sistema de concurs oposició, de 3 places de 
professors/es tècnics/ques de Formació Professional, de l’Escala d’Administració Especial, 
de Grup de Classificació A2, de la plantilla de Personal Funcionari de l’Ajuntament de 
Granollers i constitució d’una borsa de treball.

Fets

En sessió de la Junta de Govern Local, de 24 de d’abril de 2018, es van aprovar les bases 
del procés selectiu 13/2018, en execució del procés extraordinari de consolidació d'ocupació 
temporal, pel sistema de concurs oposició, de 3 places de professors/es tècnics/ques de 
Formació Professional, de l’Escala d’Administració Especial, de Grup de Classificació A2, de 
la plantilla de Personal Funcionari de l’Ajuntament de Granollers i constitució d’una borsa de 
treball.

Mitjançant resolució d'Alcaldia E-4339/2018, de 25 de juny, es va aprovar la llista definitiva 
d'aspirants admesos i exclosos. 

En data 4 de juliol de 2018 es publica l’anunci dels resultats de la prova tipus test. 

En data 6 de juliol de 2018 es publica l’anunci dels resultats de la prova programació 
didàctica i la unitat didàctica. 

En data 18 de juliol de 2018 es publica l’anunci dels resultats del concurs de mèrits. 

El tribunal, en data 18 de juliol de 2018, 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.

https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio


2 / 3

Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:  
11777131416234241431 a  https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

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

Resolc

Primer. Declarar finalitzat el procés de selecció 13/2018, en execució del procés 
extraordinari de consolidació d'ocupació temporal, pel sistema de concurs oposició, de 3 
places de professors/es tècnics/ques de Formació Professional, de l’Escala d’Administració 
Especial, de Grup de Classificació A2, de la plantilla de Personal Funcionari de l’Ajuntament 
de Granollers i constitució d’una borsa de treball, d'acord amb els resultats següents:

Plaça fixa:

• Especialitat 606 Instal·lacions electrotècniques:

Especialitat Nom Prova 1 Defensa Experiència Formació i 
altres mèrits

Total 
procés

606 Instal·lacions 
electrotècniques MARTIN*VARGAS,LAURA 7,72 18 13,00 2,00 40,72

606 Instal·lacions 
electrotècniques MARTIN*OLMO,DAVID 7,47 17 13,00 2,00 39,47

606 Instal·lacions 
electrotècniques GARCIA*ALEMANY,ROGER 6,57 15 0,68 1,00 23,25

• Especialitat 611 Mecanització i manteniment de vehicles:           

Especialitat Nom Prova 1 Defensa Experiència Formació i altres 
mèrits

Total 
procés

611 Mecanització i 
manteniment de vehicles VILA*POU,MARC 6,92 15 13,00 2,00 36,92

Borsa addicional:

• Especialitat 606 Instal·lacions electrotècniques:

Especialitat Nom Prova 1 Defensa Experiència Formació i altres 
mèrits

Total 
procés

606 Instal·lacions 
electrotècniques SANCHEZ*RIOS,JAVIER 4,2 16 0,43 1,75 22,38
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• Especialitat 611 Mecanització i manteniment de vehicles:

Especialitat Nom Prova 1 Defensa Experiència Formació i 
altres mèrits

Total 
procés

611 Mecanització i 
manteniment de vehicles BAGUE*MARTI,ALBERT 5,1 11 0,56 0,75 17,41

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

Granollers, 27/07/2018

L'Alcalde
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