
1 / 4

Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:  
12433311210265037027 a  https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

Alcaldia  
Recursos Humans  
pl.Porxada 6, 1a planta - 08401 Granollers  Tel: 938426619  Fax: 938426828   rrhh@ajuntament.granollers.cat  

 

Selecció d'empleats públics (13)
 
Assumpte: Relatiu a aprovar la llista definitiva  d'admissió i exclusió al procés de selecció 
10/2019 per a la provisió de dues places de tècnic/a mitjà/ana d’ensenyament 
infantil/primari, especialitat mestre/a d’Educació infantil, de grup de classificació A2 de la 
plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Granollers i constitució d’una borsa de 
treball.

Número Expedient: 108/2019/13

Fets:

En sessió de la Junta de Govern Local de data 16 d’abril de 2019 es van aprovar les bases i 
la convocatòria que han de regir el procés de selecció 10/2019 per a la provisió de dues 
places de tècnic/a mitjà/ana d’ensenyament infantil/primari, especialitat mestre/a d’Educació 
infantil, de grup de classificació A2 de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de 
Granollers i constitució d’una borsa de treball.

En data 24 d’abril de 2019 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona les 
bases i la convocatòria del procés de selecció 10/2019.

En data 20 de maig va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

En data 23 de maig va sortir publicada la llista provisional d’admesos i exclosos.

En data 7 de juny va finalitzar el període d’al·legacions i queda la llista definitiva resolta.

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.

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 
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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 10/2019 per a la provisió de dues places de tècnic/a 
mitjà/ana d’ensenyament infantil/primari, especialitat mestre/a d’Educació infantil, de grup de 
classificació A2 de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Granollers i 
constitució d’una borsa de treball, de les persones relacionades a continuació:

Aspirants admesos/es

Nom
Acredita 
Català

Pagament 
Taxes

Admesos / 
Exclosos

ALCEDO*MUÑOZ,ELENA Sí Sí Admesa 

ALMENDRO*CAPETA,IRIS Sí Sí Admesa 

ALVAREZ*SERRADILLA,ESTELA Sí Sí Admesa 

CANO*CACERES,MARIA JOSE Sí Sí Admesa 

CASALDERREY*DURAN,JESICA Sí Sí Admesa 

CASTELL*MARGENAT,MARIA Sí Sí Admesa 

COLOMER*RIVILLA,GEMMA Sí Sí Admesa 

FERNANDEZ*QUIÑONES,MARIA DESIREE Sí Sí Admesa 

PI*DURAN,ROSER Sí Sí Admesa 

RIU*JUNQUERAS,LAURA Sí Sí Admesa 

ROBLES*SOLA,SANDRA Sí Sí Admesa 

RUBIO*GARCIA,HELENA Sí Sí Admesa 

SAN LUIS*CARMONA,LAURA Sí Sí Admesa 

SEGURA*MUÑOZ,SARA Sí Sí Admesa 

VERDEJO*GARNACHO,MARTA Sí Sí Admesa 

VERDERA*ARADAS,ALEJANDRA Sí Sí Admesa 

YETOR*SERRA,MIRIAM Sí Sí Admesa 

Aspirants exclosos/es

Nom
Acredita 
Català

Pagament 
Taxes

Admesos / 
Exclosos Motiu exclusió

GAMEZ*AGUILAR,SARA Manca Sí Exclosa No es presenta a la prova de 
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català

LOPEZ*GIMENEZ,ELISABET Sí Sí Exclosa Manca titulació requerida per 
impartir l'especialitat

Segon. Segons l’establert a la resolució 3563/2019, de 22 de maig, de la llista provisional 
d’admesos i exclosos, la primera prova: programació didàctica i unitat didàctica, tindrà 
lloc al CTUG Centre Tecnològic Universitari de Granollers (Mare de deu de Montserrat, 36) 
segons el detall següent:

Nom Dia Preparació Defensa

CANO*CACERES,MARIA JOSE 18-jun-2019 8h 9h

COLOMER*RIVILLA,GEMMA 18-jun-2019 9h 10h

CASALDERREY*DURAN,JESICA 18-jun-2019 10h 11h

ALCEDO*MUÑOZ,ELENA 18-jun-2019 11:30h 12:30h

ALMENDRO*CAPETA,IRIS 18-jun-2019 12:30h 13:30h

FERNANDEZ*QUIÑONES,MARIA DESIREE 18-jun-2019 14:30h 15:30h

RIU*JUNQUERAS,LAURA 18-jun-2019 15:30h 16:30h

SEGURA*MUÑOZ,SARA 19-jun-2019 8h 9h

RUBIO*GARCIA,HELENA 19-jun-2019 9h 10h

ALVAREZ*SERRADILLA,ESTELA 19-jun-2019 10:30h 11:30h

PI*DURAN,ROSER 19-jun-2019 11:30h 12:30

ROBLES*SOLA,SANDRA 19-jun-2019 12:30h 13:30h

CASTELL*MARGENAT,MARIA 20-jun-2019 8h 9h

YETOR*SERRA,MIRIAM 20-jun-2019 9h 10h

SAN LUIS*CARMONA,LAURA 20-jun-2019 10:30h 11:30h

VERDEJO*GARNACHO,MARTA 20-jun-2019 11:30h 12:30

VERDERA*ARADAS,ALEJANDRA 20-jun-2019 12:30h 13:30h

Tercer. 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 ).

Segons previst a la base 6ª de les bases reguladores del procés selectiu 10/2019, l’admissió 
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al procés selectiu no implica el reconeixement a les persones interessades de la possessió 
dels requisits exigits a les bases. Per tal de poder ser nomenat, un cop finalitzat el procés 
selectiu, l’aspirant proposat per el seu nomenament haurà de presentar la documentació 
acreditativa de les condicions exigides a la base 3ª.
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Granollers, 14/06/2019

La Secretària General

Granollers, 17/06/2019

L'Alcalde
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