
ANUNCI

Per resolució d’alcaldia E- 8572/2018, de 28 de desembre, es va aprovar la llista definitiva
d'admesos i exclosos al procés procés de selecció 35/2018 per a la provisió, de forma
interina, mitjançant procediment de concurs oposició, d’una plaça de tècnic/a superior de
salut pública, de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, grup de classificació A1,
de la plan lla de personal funcionari de l’Ajuntament de Granollers i constitució d’una borsa
de treball.

En data 13 de febrer de 2019 finalitza el termini de presentació d’al·legacions als mèrits del
procés selectiu 35/2018 d’una plaça de tècnic/a superior de salut pública.

En data 31 de gener de 2019 la senyora Laura Bouso Castillo sol·licita una revisió dels mèrits
al·legant que les experiències laborals no li han estat valorades, el tribunal comprova pels
contractes i serveis prestats, que efectivament una de les experiències són funcions
anàlogues, de manera que s’acorda valorar aquesta experiència pel que se li modifica la
puntuació de l’apartat d’experiència laboral afegint-li 0,62 punts.

En data 4 de febrer de 2019 la senyora Roser Escoda Sabater sol·licita una revisió dels mèrits
al·legant l’informe de vida laboral que no s’havia adjuntat de manera correcta així com 2
certificats de formació. El tribunal comprova amb la vida laobral i els contractes que
efectivament l’experiència laboral són funcions anàlogues, de manera que s’acorda valorar
aquesta experiència pel que se li modifica la puntuació de l’apartat d’experiència laboral
afegint-li 1 punt. Pel què fa els certificats dels cursos, els documents presentats no
certfiquen la realització del curs de manera que es desestima la petició.

En data 4 de febrer de 2019 la senyora Raquel Goas González sol·licita una revisió dels
mèrits al·legant l’informe de vida laboral així com 2 certificats de formació. El tribunal ho
comprova i valora l’experiència a l’Ajuntament de Mataró pel què se li modifica la puntuació
de l’apartat d’experiència laboral afegint-li 0,29 punts. El tribunal desestima la resta de
peticions d’experiència laboral. Pel què fa als certificats dels cursos, valora únicament un
dels cursos acreditat, i descarta el què no té relació directa amb les funcions del lloc a
proveir.



Un cop resoltes les al·legacions el resultat és el següent:

Nom Prova Formació Experiència Altres mèrits Total pendent entrevista

FARRIOL*PEREZ,SILVIA 23,59 3,35 5,32 0 32,26

ESCODA*SABATER,ROSER 23,51 3,10 1,00 0 27,61

BOUSO*CASTILLO,LAURA 22,88 4,00 0,62 0 27,50

PLANELLA*FABRELLAS,ELENA 19,01 1,8 1,77 0 22,58

ARMADA*SANTERO,CRISTINA 19,99 1,95 0 0 21,94

GOAS*GONZALEZ,RAQUEL 19,31 2,10 0,29 0 21,70

BOCOS*HERNANDEZ,CRISTINA 17,03 1,25 0 0 18,28

FORNS*CANAL,MARIA ONA 17,55 0,45 0 0 18,00

ROBLES*FERNANDEZ,JOAQUIM 15,26 0,85 0,87 0 16,98

D’acord amb la fase tercera, serà convocat a entrevista l’aspirant amb millor puntuació del
resultat final del procés, així com els restants, seguint l'ordre de puntuació de major a menor,
en els que la diferència de puntuació respecte la del primer sigui inferior a 1 punt.

Es cita a l’aspirant Sílvia Farriol Perez per realitzar l’entrevista, que es durà a terme el dia 15
de febrer de 2019 a les 8:30h al servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Granollers,
Plaça de la Porxada núm. 6 1a planta.

Jordi Noguer González

Secretari del tribunal
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