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Selecció d'empleats públics (13)
 
Assumpte: Relatiu a aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció 1/2019 per 
la contractació temporal de tres dinamitzadors socioculturals, grup de classificació C1 i 
constitució d'una borsa de treball.

Número Expedient: 3/2019/13

Fets

En sessió de la Junta de Govern Local de data 22 de gener de 2019 es van aprovar les 
bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció 1/2019 per la contractació 
temporal de tres dinamitzadors socioculturals, grup de classificació C1 i constitució d’una 
borsa de treball.

En data 31 de gener de 2019 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
les bases i la convocatòria del procés de selecció 1/2019.

En data 22 de febrer de 2019 i mitjançant resolució E-1371/2019 es va aprovar la llista

provisional d’admesos i exclosos al procés selectiu. 

En data 26 de febrer de 2019 l’aspirant Marta Pelegrina Dantí presenta la documentació 
requerida i passa a ser admesa.

En data 28 de febrer de 2019 l’aspirant Raquel Blesa Martínez presenta la documentació 
requerida i també passa a ser admesa.

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.
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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 1/2019 per la contractació temporal de tres dinamitzadors 
socioculturals, grup de classificació C1 i constitució d’una borsa de treball, relacionades a 
continuació:

Aspirants admesos

Nom Català Taxes Admesos / Exclosos

BLESA*MARTINEZ,RAQUEL SI SI Admesa

CARBONELL*MORERA,FORTIA SI SI Admès

CASADO*GUISADO,LAURA SI SI Admesa

CERVERA*SOLDEVILA,ANNA SI SI Admesa

MACIOCCO,EVA SI SI Admesa

MAESTRE*ORTEGA,CARLES SI SI Admès

PELEGRINA*DANTI,MARTA SI SI Admesa

QUEROL*ARMERO,NEUS SI SI Admesa

RUIZ*CHARDI,LAURA SI SI Admesa

SOLER*MARTINEZ,MARTA SI SI Admesa

VARGAS*SORIANO,IDRIZA-VIRGINIA SI SI Admesa

VINYOLES*ROMO,MARIONA SI SI Admesa
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Segon. 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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La Secretària General

Granollers, 05/03/2019

L'Alcalde
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