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Identificació de l'expedient

Assumpte: Relatiu a esmenar la data de la prova de català del procés selectiu 8/2019 per la 
creació d’una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves, grup de classificació C2, de la 
plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Granollers.

Número Expedient: 53/2019/13

Fets

En data 3 de maig de 2019 es publica la llista provisional d’admesos i exclosos, establint les 
dates de les proves.

En la llista provisional consta que la prova de català està prevista pel dia 15 de maig de 
2019 quan en realitat la prova de català es realitzarà el dia 24 de maig de 2019.

Fonaments de dret 

Article 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, que preveu que en qualsevol moment les 
Administracions Públiques podran d'ofici o a instància dels interessats rectificar els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Resolc
          

Primer.- Modificar el punt segon de la part dispositiva de la resolució E-2939/2019 quedant 
redactat de la següent manera:

“... Les persones que no han acreditat el coneixement de català com a mínim amb el 
nivell C1, hauran de superar, amb caràcter obligatori i eliminatori, la prova de 
coneixements.

El coneixement de la llengua catalana requerit (nivell C1) podrà acreditar-se fins al dia 
de la prova de català que serà:

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:  
12433311116400342026 a  https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

Data: 24 de maig de 2019
Hora: 9:30 h
Lloc: CTUG, Centre Tecnològic i Universitari de Granollers
Carrer Mare de Déu de Montserrat, 36”

Segon.- Donar publicitat mitjançant la publicació de la present resolució 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, 07/05/2019

L'Alcalde
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