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Identificació de l'expedient
Expedient 404/2018/13 

Relatiu a declarar finalitzat el procés selectiu 35/2018 per 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 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 20 de novembre de 2018, es van aprovar les 
bases del procés selectiu 35/2018 per 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 plantilla de 
personal funcionari de l’Ajuntament de Granollers i constitució d’una borsa de treball.

Mitjançant resolució d'Alcaldia E-8572/2018, de 28 de desembre, es va aprovar la llista 
definitiva d'aspirants admesos i exclosos. 

En data 22 de gener de 2019 es publica l’anunci dels resultats de les proves. 

En data 14 de febrer de 2019 es publica l’anunci definitiu dels resultats del concurs de 
mèrits. 

El tribunal, en data 15 de febrer de 2019, 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 11a 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 

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


2 / 2

Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:  
12433310075057570551 a  https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

servei de les entitats locals.

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

Resolc
          
Primer. Declarar finalitzat el procés de selecció 35/2018 per 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 plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Granollers i constitució d’una borsa de 
treball, d'acord amb els resultats següents:

Nom Prova 
pràctica

Formació Experiència Altres 
mèrits

Entrevista Total 
procés

FARRIOL*PEREZ,SILVIA 23,59 3,35 5,32 0,00 1 33,26

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

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

PLANELLA*FABRELLAS,ELENA 19,01 1,80 1,77 0,00 22,58

ARMADA*SANTERO,CRISTINA 19,99 1,95 0,00 0,00 21,94

GOAS*GONZALEZ,RAQUEL 19,31 2,10 0,29 0,00 21,70

BOCOS*HERNANDEZ,CRISTINA 17,03 1,25 0,00 0,00 18,28

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

ROBLES*FERNANDEZ,JOAQUIM 15,26 0,85 0,87 0,00 16,98

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, 19/02/2019

L'Alcalde
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