
ANUNCI

Per resolució d’alcaldia E-5667/2018, de 13 d’agost, es va aprovar la llista defiiiva d adaesos i e closos
al procés 15/2018 per a la provisió de foraa defiiiva, pel sisteaa de coicurs oposició lliure, de dues
places  d’au iliar  adaiiistraiu/va,  grup de classifcació  C2,  de  la  plaiilla  de persoial  fuicioiari  de
l Ajuitaaeit de Graiollers i coisitució d uia borsa de treball.

Ei data 5 de ioveabre es publica a l’e-tauler i a la seu electròiica, l’aiuici aab el resultat del coicurs
de aèrits, obriit ui teraiii per foraular les al·legaciois.

Durait aquest teraiii s’hai atès els aspiraits següeits:

1. La seiyora Loreia Rodríguez López, ei data 6 de ioveabre de 2018, sol·licita uia revisió dels aèrits
al·legait  que  uia  de  les  e perièicies  laborals  io  li  ha  estat  valorada,  el  tribuial  coaprova  que
efecivaaeit  les  tasques  realitzades  d’acord  aab  el  cerifcat  eaès  per  l’eapresa,  sói  d’au iliar
adaiiistraiva, de aaiera que s’acorda valorar aquesta e perièicia pel que se li aodifca la puituació
de l’apartat d’e perièicia laboral afegiit-li 0,17 puits. 
2. La seiyora Maria del Mar Doaeie Oller ei data 7 de ioveabre de 2018 sol·licita uia revisió dels
aèrits al·legait que io se li ha valorat tota l’e perièicia laboral a l’Ajuitaaeit, el tribuial observa que
efecivaaeit io ha estat tota valorada i es aodifca la puituació de l’e perièicia laboral ei 0,74 puits.
Ai í  aatei  ei  la  revisió  es  detecta  que  se  li  ha  coaptat  ui  cicle  foraaiu  de  grau  aig  que  io
coiteaplei les bases i s’acorda descoaptar el 0,5 puits de foraació.
3. La seiyora Geaaa Durai Martiez sol·licita uia revisió de aèrits, i es detecta que ui dels cursos
aab dues ediciois ha estat coaptat dues vegades, de aaiera que es descoapta 0,10 puits de l’apartat
de foraació.
4. La seiyora Dioiisia Beiedicto Goizález sol·licta uia revisió de aèrits, i es detecta que ui dels cursos
és ui aàster uiiversitari i per tait io es pot coaputar ei l’apartat de foraació de aaiera que cal
descoaptar 0,8 puits de l’apartat de foraació.
5. La seiyora Maria Eleia Giaeio Garcia sol·licita uia revisió de aèrits, i es coaprova ei l’apartat de
foraació que el suaatori de la foraació io iicloïa els cursos aab aproftaaeit, i se li afegei  0,70 a
l’apartat de foraació. Es desesiaa la peició de l’e perièicia laboral coa a A1. Es desesiaa el postgrau
fora de la foraació reglada, i taabé els cursos io eiuaerats a la relació del full de càlcul.
6. La seiyora Maria del Mar Tu uera Lazaro sol·licta uia revisió de aèrits, i es detecta que ui dels
cursos és aab aproftaaeit eilloc d’assistèicia i se li afegei ei 0,10 puits a l’apartat de foraació.
7. La seiyora Moitserrat Marii Rubio sol·licta uia revisió de aèrits, i es detecta que a ui dels cursos
d’iiforaàica hi aaicava el ttol, aportait-lo diis del teraiii, i se li afegei ei 0,10 puits a l’apartat de
foraació.



8. La seiyora Àigels Alaeidros Alaeidros sol·licita  uia revisió  de aèrits  i  es detecta que ui dels
cerifcats de serveis prestats preseitat és erroii, i preseita el correcte de aaiera que se li iicreaeita
0,75 puits ei l’e perièicia laboral.
9. El seiyor Alejaidro Posigo Marii sol·licita uia revisió de aèrits i es detecta que ui dels cursos si
que està relacioiat aab el lloc de treball  d’acord aab el coiiigut del curs de la part posterior del
cerifcat i se li iicreaeita 0,20 puits ei l’apartat de foraació.
10. El  seiyor  Eladio  Horcas  Leoi  preseita  la  itulació  uiiversitària  i  se  li  iicreaeita  1,5  puits  ei
l’apartat de foraació.
11. La seiyora Aitòiia Gil Moites sol·licita uia revisió de aèrits de la itulació uiiversitària i preseita la
iulació ofcial ja que l’aiterior io era l’ofcial, de aaiera que se li iicreaeita 1 puit ei l’apartat de
foraació.
12. La seiyora Teresa Maria Deuaal Doaíiguez sol·licita uia revisió de aèrits i preseita el bat illerat i
la vida laboral, i se li iicreaeita 0,75 puits a l’e perièicia laboral i 0,50 puits a la foraació.
13. El seiyor Mohaaed Louah sol·licita que se li revisi la fase de coicurs seise especifcar ii aportar
iova docuaeitació. Se li revisa i el tribuial es raifca aab la seva puituació.
14. La seiyora Mercè Sáichez Segura sol·licita uia revisió dels aèrits i al·lega li sigui valorada la itulació
uiiversitària ei Turisae i el iivell d’aleaaiy ei l’apartat d’altres aèrits. El tribuial acorda io valorar la
carrera uiiversitària ja que io té relació directa aab el lloc de treball, i ei l’apartat d’altres aèrits io es
pot valorar l’aleaaiy d’acord aab les coisideraciois prèvies del tribuial.
15. La seiyora Glòria Saicliaeit aporta durait el període d’al·legaciois els cerifcats de cursos que li
aaiquei, se li suaei 2,1 puits a la part de foraació. Ei el aatei  cerifcat eaès per la Geieralitat es
desprèi que era persoial eveitual, de aaiera que li bai a 2 puits a l’e perièicia laboral. 
16. La  seiyora  Maria  Caraei  Beriabé  preseita  els  coitractes  laborals  i  s’iicreaeita  ei  1  puit
l’e perièicia laboral, ja que es valora l’e perièicia ei l’eapresa privada però io ei el sector públic ja
que les tasques que deseivolupava io erei d’au iliar adaiiistraiu. 
17. D’ofci el tribuial coaprova els aèrits del seiyor Jose Maiuel Perez Alvarez i detecta que se li havia
coaputat  uia  e perièicia  aab  uia  categoria  difereiciada  i  se  li  restei  0,25  puits  a  l’apartat
d’e perièicia laboral.
18. El seiyor Hector Gil durait el període d’al·legaciois preseita iistàicia sol·licitait la revisió de les
puituaciois obiigudes a la prova pràcica. Doiat que ei data 10 d’octubre ja es va fer la correspoieit
revisió de la prova pràcica aab els aeabres del tribuial, es desesiaa la peició.

El tribuial detecta que ei la fase de valoració de aèrits s’hai valorat 2 aspiraits que io haviei sorit a
l’aiuici dels resultats de la prova pràcica. Ei ui dels casos es coaprova que efecivaaeit l’aspirait
Laura Mas Collado havia aprovat la prova pràcica aab el resultat d’ui 7,5 sobre 15 puits. 



Ui cop resoltes totes les al·legaciois es publica el resultat defiiiu ordeiat d’acord aab la puituació
total obiiguda.

Nom Total
oposició

Experiència Formació Altres
mèrits

Total
oposició

DURAN*MARTINEZ,GEMMA 28,28 4,27 4,35 0,00 36,90

NOGUER*GONZALEZ,JORDI 26,78 3,16 6,00 0,00 35,94

DOMENE*OLLER,MARIA DEL MAR 26,93 4,54 4,25 0,00 35,72

RAMONEDA*MARTINEZ,MARIA 
CARMEN

28,85 2,90 3,70
0,00

35,45

RUIZ*DURAN,NURIA 26,33 3,35 4,90 0,00 34,58

BENEDICTO*GONZALEZ,DIONISIA 27,15 3,38 4,00 0,00 34,53

GIMENO*GARCIA,MARIA ELENA 28,43 1,90 3,30 0,00 33,63

CABANILLAS*GRACIA,MERCE 24,90 4,26 4,05 0,00 33,21

GARCIA*ALCARAZ,LAURA 24,83 4,43 3,60 0,00 32,86

SANTOS*FERNANDEZ,SARA 24,90 4,50 3,30 0,00 32,70

IGLESIAS*GONZALEZ,MARC 27,15 2,50 2,90 0,00 32,55

GARCIA*TORRES,MARIA 24,90 3,89 3,60 0,00 32,39

BONELLS*OLIVER,LAIA 27,45 1,66 3,20 0,00 32,31

CHIMENO*DOLCET,M ANGELS 26,10 1,75 3,45 0,00 31,30

MONFORT*SOLA,CRISTINA 25,92 1,76 3,50 0,00 31,18

TUXUERA*LAZARO,MARIA DEL MAR 25,20 2,68 3,30 0,00 31,18

MAS*SAENZ,MIREIA 26,18 2,66 2,00 0,00 30,84

BUTJOSA*MONTPART,NURIA 24,98 3,25 2,40 0,00 30,63

SANCHEZ*SEGURA,MARIA MERCEDES 21,80 4,19 4,50 0,00 30,49

MARIN*RUBIO,MONTSERRAT 24,80 2,37 3,30 0,00 30,47

SEGARRA*ABELLO,SILVIA 23,48 5,00 1,80 0,00 30,28

PEREZ*ALVAREZ,JOSE MANUEL 24,53 1,79 3,80 0,00 30,12

LEVA*MORAL,SONIA 21,98 4,97 2,20 0,00 29,15

GIFRA*FORES,MONTSERRAT 22,35 4,00 2,25 0,00 28,60

SANCHEZ*LLANOS,M SALOME 25,05 1,46 2,00 0,00 28,51

MUÑOZ*GARCIA,FRANCISCO JAVIER 26,03 0,95 1,40 0,00 28,38



SEGARRA*APARICIO,ANNA 20,85 4,33 2,95 0,00 28,13

SANCHEZ*LOZANO,MARIA VICTORIA 23,63 4,00 0,40 0,00 28,03

LLOP*NIEVES,SONIA 20,93 4,67 2,40 0,00 28,00

SANCHEZ*TORO,SANDRA 23,55 2,53 1,90 0,00 27,98

RODRIGUEZ*TUTUSAUS,BERTA 25,58 0,18 2,00 0,00 27,76

RIU*CANTON,CARLOS 26,55 0,49 0,60 0,00 27,64

RODRIGUEZ*LOPEZ,LORENA 25,80 0,53 1,20 0,00 27,53

FERNANDEZ*GUITART,LAURA 22,13 4,04 1,00 0,00 27,17

ROVIRA*RUIZ,ANA MARIA 20,03 4,41 2,50 0,00 26,94

BAS*ARABIA,MARTA 21,08 2,58 3,20 0,00 26,86

BORREGO*LOZANO,DAVID 24,65 0,25 1,70 0,00 26,60

BERNABE*PEREZ,MARIA DEL CARMEN 23,78 0,00 2,70 0,00 26,48

SANCLIMENT*ALCARAZ,GLORIA 22,58 3,73 0,00 0,00 26,31

MONTOBBIO*CALZADO,MARIA ISABEL 19,80 2,84 3,50 0,00 26,14

CANAL*OLIVERAS,PERE 22,65 0,00 2,50 0,10 25,25

ALMENDROS*ALMENDROS,ANGELES 19,20 3,61 1,70 0,00 24,51

POSTIGO*MARTIN,ALEJANDRO 21,68 0,87 1,40 0,00 23,95

CORPAS*MOLINA,ROSA MARIA 19,65 1,44 2,50 0,00 23,59

MARTINEZ*ROSELLO,CRISTINA 18,68 4,18 0,50 0,00 23,36

HORCAS*LEON,ELADIO 20,78 1,00 1,50 0,00 23,28

CIUDAD*GOMEZ,NAZARET 19,88 0,58 2,70 0,00 23,16

SERRANO*VAZ,EVELYN 20,48 1,00 1,50 0,00 22,98

IGON*SOSA,MARIA MONTSERRAT 21,23 1,56 0,00 0,00 22,79

CORTES*GALDEANO,CRISTINA 21,98 0,16 0,20 0,00 22,34

GIL*MONTES,ANTONIA 19,80 0,37 2,00 0,00 22,17

URBAN*ESPIN, JULIA 17,75 0,00 3,90 0,00 21,65

LOUAH*BAKALI,MOHAMED 19,80 0,19 1,50 0,00 21,49

PUJOL*BAUTISTA,EVA 18,90 0,42 1,20 0,00 20,52

CRUZ*CARMONA,ISMAEL 18,00 0,20 1,05 0,00 19,25

GONZALEZ*GARCIA,MARIA 17,75 0,38 0,60 0,00 18,73



DEUMAL*DOMINGUEZ,TERESA MARIA 16,65 0,75 1,00 0,00 18,40

MAS*COLLADO,LAURA 15,75 0,60 1,90 0,00 18,25

JOFRA*FERNANDEZ,MARC 16,02 0,72 0,50 0,00 17,24

ROIGE*LOPEZ,XAVIER 16,40 0,00 0,00 0,00 16,40

Ester Serra i Mitjais
Secretària del tribuial 
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