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Ester Serra Mitjans, secretària del tribunal de selecció de procés selectiu 3/2019 per la provisió mitjançant el
procediment de concurs oposició lliure, de 5 places d'agent de la Policia Local i 4 places d’agent de la Policia
Local mitjançant mobilitat horitzontal, més les vacants que puguin produir-se fins a la finalització del procés
selectiu, grup de classificació C2 de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers.

C E R T I F I C O

Que l'acta sobre la resolució de les al·legacions presentades a la valoració dels mèrits és la següent:

«ACTA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 3/2019 PER A LA PROVISIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT DE CONCURS
OPOSICIÓ LLIURE DE 5 PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL I 4 PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL
MITJANÇANT MOBILITAT HORITZONTAL, MÉS LES VACANTS QUE PUGUIN PRODUIR-SE FINS A LA
FINALITZACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU, ENQUADRADES A L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA
DE SERVEIS ESPECIALS, ESCALA BÀSICA, CLASSE POLICIA LOCAL DEL GRUP DE CLASSIFICACIÓ C2

En data 28 de juny de 2019, té lloc la fase de valoració de mèrits del procés selectiu 3/2019 per la
provisió mitjançant concurs oposició lliure de 5 places d’agent de la Policia Local de Granollers i 4
places d’agent de la Policia Local mitjançant mobilitat horitzontal, més les vacants que puguin
produir-se fins a la finalització del procés selectiu, enquadrades dins el grup d’administració especial,
subgrup de serveis especials, escala bàsica, classe policia local, grup de classificació C2, d'acord amb
els resultats següents:

Torn lliure:

Nom Antiguitat Titulacions Formació Català Felicitacions Total mèrits

ALCAIDE*BAKKARI,OMAR-DOMINGO 2 1 2,5 1 0 6,50

ARIZA*PASTOR,ELENA 2 1 2,5 1 0,2 6,70

BAREA*RODRIGUEZ,CARLOS 0 1 2,5 1 0 4,50

BERTRAN*SANCHEZ,LAIA 0 0 2,5 0 0,2 2,70

BUENO*BARRAGAN,JOSE MANUEL 2 0,5 2,5 1 1 7,00

CARRASCO*RODRIGUEZ,CARLOS 0 0,5 2,5 1 0,2 4,20

CARRO*CAMPOS, DANIEL 0,7 0,5 2,5 1 0 4,70

ESCUDERO*GARCIA,DANIEL 2 1 2,5 1 0,8 7,30

FERNANDEZ*FERNANDEZ,OSCAR 2 0 2,5 1 1 6,50

GARCIA*MARQUEZ,JUAN JOSE 0 0 0 1 0 1,00

GARCIA*ROMERO,FRANCISCO 0 0 2,1 1 0,6 3,70

GENERELO*PERULERO,JUAN 2 0 1,45 0 0 3,45



GONZALO*ALDANA,DANIEL 2 0,5 2,5 0 0,8 5,80

HERREROS*MARTINEZ,ALBERTO 0 0 0 1 0 1,00

JAARANI*EL MADANI,AIMAD 0 0 0,7 0 0 0,70

MIMBRERO*JIMÉNEZ,ISAAC 0 0 1,65 1 0 2,65

MURCIA*ARENAS,GUSTAVO A. 0 0 1,15 0 0 1,15

PEÑA*RICO,SERGIO 2 0 2,5 1 0 5,50

PINEDA*GARCIA,JAVIER 2 0 2,5 1 1 6,50

RIVERA*SEGLAR,JOSE MIGUEL 2 0,5 2,5 1 0 6,00

ROCA*BONELL,VICENÇ 2 0,5 2,5 1 0,2 6,20

ROSSELL*REBLED,AUGUST 0 0 0 1 0 1,00

SALESA*MARTINEZ,ALEJANDRO 2 0 2,5 1 0 5,50

SEGURO*GUTIERREZ,ANTONIO 1,8 0,75 0 1 0 3,55

SOLE*AMOR,JUDIT 0 0,5 0 1 0 1,50

SUAREZ*ROSAS,ALEX 0 1 0 1 0 2,00

TORRADO*FIGUEROA,SILVIA 2 0,5 2,5 1 0 6,00

URIBARRI*AGUILAR,RUBEN 2 0,5 2,5 1 0,2 6,20

VERGARA*CONDE,ANTONIO 2 0 2,5 1 1 6,50

VICENTE*CLAVELL,XAVIER 2 0,5 2,5 1 0,8 6,80

Procés mobilitat horitzontal:

Nom Antiguitat Titulacions Formació Català Felicitacions Total mèrits

AGUDO*SANTANA,FERNANDO 0 0 2,5 0 1 3,50

ALBIOL*NARCISO,ANTONIO 2 0,5 2,5 1 0,2 6,20

CAMPAÑON*PALENCIA, FRANCISCO J. 2 0 2,5 1 0 5,50

CAMPDEPADROS*GALLARDO,ARTUR 2 0 2,5 0 0 4,50

CORBACHO*SANCHEZ,VICENTE 2 0 2,5 1 1 6,50

ESCUDERO*GARCIA,DANIEL 2 1 2,5 1 0,8 7,30

ESTEVE*ESTEVE,SANDRA 0 0,5 2,2 1 0,2 3,90
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FERRER*HERNANDEZ,DANIEL 2 1 2,5 1 0,4 6,90

GARCIA*MARQUEZ,JUAN JOSE 0 0 0 1 0 1,00

GARCIA*ROMERO,FRANCISCO 0 0 2,1 1 0,6 3,70

GONZALO*ALDANA,DANIEL 2 0,5 2,5 0 0,8 5,80

LIZANDRA*ESTEBANEZ,CESAR 2 0,5 0 1 0 3,50

LOPERA*RAMOS,CARLES 0 0 0 0 0 0,00

MENA*IBAÑEZ,EVA 2 0,5 2,5 1 1 7,00

ORTEGA*SORIANO,DAVID 2 0,5 2,5 1 0,8 6,80

PINEDA*GARCIA,JAVIER 2 0 2,5 1 1 6,50

PLAZA*MEDINA,MARIA DEL CARMEN 2 1 2,5 1 0,6 7,10

QUINTAS*CAMPILLEJO,CARLOS 0 0,5 0 1 0 1,50

ROCA*LOPEZ,SANDRA 0 0 2,5 1 0,8 4,30

ROSSELL*REBLED,AUGUST 0 0 0 1 0 1,00

TAMAYO*GORDO,CARLOS DANIEL 2 0 2,5 0 1 5,50

Els resultats van ser publicats a la seu electrònica el mateix dia 28 de juny de 2019 i es va obrir un termini de
10 dies hàbils per a presentar al·legacions. Segons el previst a les bases reguladores del procés selectiu, en
aquesta fase només s’accepta aquella documentació relativa a l’acreditació dels mèrits fets constar a la
sol·licitud i que estiguin degudament relacionats en el full de càlcul específic.

Han presentat al·legacions a la valoració dels mèrits els següents aspirants:

1.- L'aspirant Sr. Aimad Jaarani El Madani, en data 1 i 11 de juliol de 2019 presenta instància, amb número de
registre 2019028940 i 2019030414 al·legant que no se li ha valorat el nivell C de català, la prova d'accés a la
universitat per majors de 25 anys com a equivalent al Batxillerat i l’experiència laboral. El tribunal estima
valorar el nivell de català, en 1 punt, que no havia estat valorat prèviament per omissió. Desestima la prova
d’accés a la universitat ja que la superació de l'accés a la universitat per majors de 25 anys és equivalent al
títol de Batxiller, als únics efectes d'accés a treballs públics i privats. Un cop revisada la documentació,
s'observa que el certificat de serveis prestats, no havia quedat annexat a l'entrada del registre i per aquest
motiu no s'ha tingut en compte per part del tribunal. El tribunal, tenint en compte l'índex de documentació
presentat per l'aspirant, acorda estimar-li l'al·legació i afegir-li 0,6 punts en l'apartat d’experiència.

2.- L'aspirant Sr. Cesar Lizandra Estebanez, en data 1 de juliol de 2019 presenta instància, amb número de
registre 2019028996, al·legant que no se li ha valorat ni la formació complementària ni les felicitacions.
Un cop revisada la documentació, s'observa que els certificats de la formació professional i les felicitacions no
havien quedat annexats a l'entrada del registre i per aquest motiu no s'han tingut en compte per part del



tribunal. El tribunal, tenint en compte l'índex de documentació presentat per l'aspirant, acorda estimar-li
l'al·legació i afegir-li 2,5 punts en la formació professional i 1 punt en l’apartat de felicitacions.

3.- L'aspirant Sr. Carles Lopera Ramos, en data 1 de juliol de 2019 presenta instància, amb número de registre
2019028830 sol·licitant que li siguin valorats els mèrits que no es van valorar, per omissió, a l’anunci
provisional de mèrits. Se li afegeixen 2 punts en l’apartat d’experiència laboral, en l’apartat de formació
professional s’incrementa en 2,3 punts, i les felicitacions en 0,4 punts.

4.- L'aspirant Sr. Adolfo Gustavo Murcia Arenas, en data 8 de juliol de 2019 presenta instància, amb número
de registre 2019029866 sol·licitant que es faci un recompte dels mèrits al·legats, i adjunta certificats de
serveis prestats que no havien quedat annexats a l’entrada del registre. El tribunal, tenint en compte l'índex
de documentació presentat per l'aspirant, acorda estimar-li l'al·legació i afegir-li 2 punts en l’experiència
laboral. El tribunal estima valorar la formació professional, en 1,35 punts, ja que alguns dels certificats de
cursos no havien estat valorats prèviament per omissió.

5. L’aspirant Sra. Laia Bertran Sánchez, en data 1 i 4 de juliol de 2019 presenta instàncies amb número de
registre 2019028849 i 2019029475 sol·licitant se li valori el català, la titulació acadèmica i l’experiència
professional. Un cop revisada la documentació aportada per l’aspirant es constata que en termini de
presentació de sol·licituds l’aspirant havia acreditat correctament el nivell C1 de català i una titulació
equivalent al Batxillerat. Per omissió el tribunal no ho va valorar. S’acorda estimar-li l’al·legació valorant-li 1
punt de català i 0,5 de titulacions acadèmiques oficials. Quant a l’experiència, s’observa que aquesta havia
estat al·legada per l’aspirant però no havia estat acreditada degudament. Aporta certificat de serveis prestats
que permet valorar el temps efectiu treballat. El tribunal acorda, doncs, valorar-li 0,7 punts en l’apartat
d’experiència professional.

6. L’aspirant Sra. Sandra Roca López, en data 1 de juliol de 2019, presenta instància amb número de registre
2019028734 al·legant se li revisin els mèrits. Pel què fa a la felicitació que aporta, el tribunal la desestima atès
que la data de la felicitació és posterior a la finalització del període de presentació de sol·licituds. Així mateix,
sol·licita se li valori l’equivalència de la categoria d’agent de policia local al títol de tècnic corresponent a la
formació professional dels sistema educatiu. L’aspirant presenta resolució de la Direcció General de Formació
Professional Inicial i ensenyaments de Règim especials en la que se li reconeix l’equivalència amb el títol de
tècnic de formació professional. Les bases preveuen valorar el batxillerat o titulacions equivalents amb 0,5
punts. Si bé els títols de tècnic són equivalents al batxillerat, segons el previst a l’ordre EDU/1603/2009,
aquesta equivalència és als únics efectes d’accés a treballs públics i privats. Les equivalències professionals
entre titulacions permeten l’accés a la funció pública però la seva valoració en la fase de concurs requereix
que l’equivalència sigui a efectes acadèmics.

També, sol·licita se li computi l’experiència professional. Revisada la documentació, l’aspirant no havia aportat
el certificat de serveis prestats que permet valorar el temps dels serveis prestats. Un cop acreditada
correctament l’experiència, el tribunal acorda valorar-li amb 2 punts l’experiència laboral.

7. L’aspirant Sr. Carlos Barea Rodríguez, en data 4 de juliol de 2019, sol·licita se li valorin els serveis prestats
mitjançant instància amb número de registre 2019029562. Un cop revisada la documentació es constata que
l’aspirant havia acreditat l’experiència mitjançant els corresponents nomenaments però mancaven els
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certificats de serveis prestats que permeten valorar la durada dels nomenaments. En període d’al·legació a la
fase de mèrits, l’aspirant aporta els certificats de serveis prestats quedant correctament acreditada
l’experiència laboral. El tribunal, doncs, acorda estimar-li l’al·legació i afegir-li 2 punts a l’apartat d’experiència.

8. L’aspirant Sr. Alberto Herreros Martínez, en data 8 de juliol de 2019, presenta instància amb número de
registre 2019029926 al·legant que va presentar tota la documentació acreditativa dels mèrits dins de termini i
que, únicament, se li ha valorat el català. Un cop revisada la documentació entregada per l’aspirant dins del
termini de presentació d’instàncies es constata que l’aspirant havia presentat més documentació que, per
omissió, no se li ha valorat. El tribunal acorda estimar-li l’al·legació i afegir-li 2,5 punts de formació, 0,2 punts
de felicitacions i 2 punts d’antiguitat.

9. L’aspirant Sr. Sergio Peña Rico, en data 10 de juliol de 2019, presenta instància amb número de registre
2019030211 sol·licitant se li valori com a mèrit la prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys com a
equivalent al Batxillerat. L'aspirant presenta l'Ordre EDU1603/2009, de 10 de juny, per les que s'estableixen
equivalències amb títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller regulats en la Llei
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Aquesta ordre estableix que la superació de l'accés a la
universitat per majors de 25 anys serà equivalent al títol de Batxiller, als únics efectes d'accés a treballs
públics i privats. Les equivalències professionals entre titulacions permeten l’accés a la funció pública però la
seva valoració en la fase de concurs requereix que l’equivalència sigui a efectes acadèmics.

Per tot plegat, el tribunal acorda desestimar l'al·legació presentada considerant que, atès que la prova d'accés
a la universitat per majors de 25 anys no té una equivalència acadèmica amb el batxillerat, no es pot puntuar
com a mèrit.

10. L’aspirant Sra. Sandra Esteve Esteve, en data 1 de juliol de 2019, presenta instància amb numero de
registre 2019028912 sol·licitant se li valori el títol de Graduada en Fotografia i Creació Digital i els serveis
prestats. Quant als serveis prestats, un cop revisada la documentació es constata que mancava el certificat de
serveis prestats que permet valorar la durada de la prestació de serveis. En període d’al·legació a la fase de
mèrits, l’aspirant aporta el certificat de serveis prestats quedant correctament acreditada l’experiència laboral.
El tribunal, doncs, acorda estimar-li l’al·legació i afegir-li 2 punts a l’apartat d’experiència.

Pel que fa a la valoració del títol de Graduada en Fotografia i Creació Digital, les bases preveuen que es
valorarà amb 1 punt la llicenciatura universitària o grau. Que el títol presentat per l’aspirant és un títol propi
que, tal i com s’estableix en el mateix títol, no té el caràcter oficial establert a la Llei Orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d’Universitats i, per tant, no té la consideració de grau universitari. Per aquest motiu, el
tribunal acorda desestimar aquesta al·legació.

11. El Sr. Francisco García Romero, en data 1 de juliol de 2019, presenta instància amb número de registre
2019028853 en la que sol·licita se li revisin els mèrits referents a l’antiguitat com a agent de la policia local i la
prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. Referent als serveis prestats, un cop comprovada la
documentació presentada per l’aspirant, es constata que si bé havia al·legat l’experiència, no l’havia acreditat
mitjançant el certificat de serveis prestats. El tribunal acorda estimar-li l’al·legació i afegir-li 2 punt a l’apartat
d’experiència.
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Quant a la valoració de la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys com a equivalent al Batxillerat,
aquesta l’equivalència és, únicament, a efectes laborals permetent l’accés a treballs públics i privats. Les
equivalències professionals entre titulacions permeten l’accés a la funció pública però la seva valoració en la
fase de concurs requereix que l’equivalència sigui a efectes acadèmics.

Per tot plegat, el tribunal acorda desestimar l'al·legació presentada considerant que, atès que la prova d'accés
a la universitat per majors de 25 anys no té una equivalència acadèmica amb el batxillerat, no es pot puntuar
com a mèrit.

12. El Sr. Juan José García Márquez presenta instància amb número de registre 2019018085, en data 28 de
juny de 2019, sol·licitant que se li valorin els mèrits al·legats a la sol·licitud presentada durant la fase de
presentació d’instàncies. S'observa que els mèrits que al·lega no havien quedat annexats a l'entrada del
registre i per aquest motiu no s'han tingut en compte per part del tribunal. El tribunal, comprovada la
documentació i la relació de mèrits al·legats a la sol·licitud presentada durant la fase de presentació
d’instàncies,i tenint en compte que les bases preveuen que, en fase d’al·legacions als mèrits, únicament
s’acceptarà documentació relativa a l’acreditació de mèrits fets constar a la sol·licitud i que estiguin
degudament relacionats en el full de càlcul específic, acorda estimar-li l’al·legació valorant-li 0,2 punts de
felicitacions, 2 punts d’experiència i 2,5 punts de formació.

13. El Sr. Antonio Seguro Gutiérrez presenta, en data 28 de juny de 2019, al·legacions als mèrits, mitjançant
instància amb número de registre 2019028729, sol·licitant se li valorin les diferents titulacions reglades de les
que disposa i cursos de formació. Referent a la titulació reglada, les bases preveuen que en l’apartat de
titulacions acadèmiques només es podrà puntuar una titulació. En aquest cas, ja se li ha valorat 0,75 punts
corresponents a la diplomatura universitària pel que el tribunal acorda desestimar aquesta al·legació.

Pel que fa als cursos de formació, tal i com preveuen les bases, només es valoren aquells cursos relacionats
amb la professió de policia. Els cursos que presenta l’aspirant no tenen relació amb la professió. El tribunal
acorda desestimar aquesta al·legació.

14. L’aspirant Sr. Carlos Quintas Campillejo, en data 1 de juliol de 2019, presenta instància amb número de
registre 2019028743 al·legant que se li valorin els cursos de formació, un grau universitari, l’antiguitat i les
felicitacions. S'observa que els mèrits que al·lega no havien quedat annexats a l'entrada del registre i per
aquest motiu no s'han tingut en compte per part del tribunal. El tribunal, comprovada la documentació i la
relació de mèrits al·legats a la sol·licitud presentada durant la fase de presentació d’instàncies,i tenint en
compte que les bases preveuen que, en fase d’al·legacions als mèrits, únicament s’acceptarà documentació
relativa a l’acreditació de mèrits fets constar a la sol·licitud i que estiguin degudament relacionats en el full de
càlcul específic, acorda estimar-li l’al·legació valorant-li 0,2 punts de felicitacions, 2 punts d’experiència, 2,5
punts de formació i 1 punt de titulacions universitàries.

15. L’aspirant Sr. August Rossell Rebled, dins del període d’al·legacions a la valoració provisional dels mèrits,
es persona al servei de recursos humans fent entrega de la documentació acreditativa dels mèrits. Sol·licita se
li revisi la valoració dels apartats de formació, experiència, titulacions oficials i felicitacions. El tribunal, un cop
comprovada la documentació entregada durant el període de presentació de sol·licituds observa que,
únicament, va al·legar i acreditar el nivell C1 de català. L’aspirant, informa que va fer arribar al servei de
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recursos humans un correu electrònic amb tota la documentació dins del termini de presentació de
sol·licituds. El servei de recursos humans no té constància d’aquest correu pel que l’aspirant no va al·legar ni
acreditar la resta de mèrits. El tribunal acorda, per la manca d’al·legació de mèrits dins del termini de
presentació de sol·licituds, desestimar l’al·legació.

Un cop resoltes les al·legacions presentades a les valoracions dels mèrits el resultat de la fase de mèrits és el
següent:

Torn lliure:

Nom Antiguitat Titulacions Formació Català Felicitacions

ALCAIDE*BAKKARI,OMAR-DOMINGO 2 1 2,5 1 0

ARIZA*PASTOR,ELENA 2 1 2,5 1 0,2

BAREA*RODRIGUEZ,CARLOS 2 1 2,5 1 0

BERTRAN*SANCHEZ,LAIA 0,7 0,5 2,5 1 0,2

BUENO*BARRAGAN,JOSE MANUEL 2 0,5 2,5 1 1

CARRASCO*RODRIGUEZ,CARLOS 0 0,5 2,5 1 0,2

CARRO*CAMPOS, DANIEL 0,7 0,5 2,5 1 0

ESCUDERO*GARCIA,DANIEL 2 1 2,5 1 0,8

FERNANDEZ*FERNANDEZ,OSCAR 2 0 2,5 1 1

GARCIA*MARQUEZ,JUAN JOSE 2 0 2,5 1 0,2

GARCIA*ROMERO,FRANCISCO 2 0 2,1 1 0,6

GENERELO*PERULERO,JUAN 2 0 1,45 0 0

GONZALO*ALDANA,DANIEL 2 0,5 2,5 0 0,8

HERREROS*MARTINEZ,ALBERTO 2 0 2,5 1 0,2

JAARANI*EL MADANI,AIMAD 0,6 0 0,7 1 0

MIMBRERO*JIMÉNEZ,ISAAC 0 0 1,65 1 0

MURCIA*ARENAS,GUSTAVO ADOLFO 2 0 2,5 0 0

PEÑA*RICO,SERGIO 2 0 2,5 1 0

PINEDA*GARCIA,JAVIER 2 0 2,5 1 1

RIVERA*SEGLAR,JOSE MIGUEL 2 0,5 2,5 1 0

ROCA*BONELL,VICENÇ 2 0,5 2,5 1 0,2

ROSSELL*REBLED,AUGUST 0 0 0 1 0

SALESA*MARTINEZ,ALEJANDRO 2 0 2,5 1 0

SEGURO*GUTIERREZ,ANTONIO 1,8 0,75 0 1 0

SOLE*AMOR,JUDIT 0 0,5 0 1 0

SUAREZ*ROSAS,ALEX 0 1 0 1 0

TORRADO*FIGUEROA,SILVIA 2 0,5 2,5 1 0

URIBARRI*AGUILAR,RUBEN 2 0,5 2,5 1 0,2

VERGARA*CONDE,ANTONIO 2 0 2,5 1 1

VICENTE*CLAVELL,XAVIER 2 0,5 2,5 1 0,8



Torn mobilitat horitzontal:

Nom Antiguitat Titulacions Formació Català Felicitacions

AGUDO*SANTANA,FERNANDO 0 0 2,5 0 1

ALBIOL*NARCISO,ANTONIO 2 0,5 2,5 1 0,2

CAMPAÑON*PALENCIA,FRANCISCO JAVIER 2 0 2,5 1 0

CAMPDEPADROS*GALLARDO,ARTUR 2 0 2,5 0 0

CORBACHO*SANCHEZ,VICENTE 2 0 2,5 1 1

ESCUDERO*GARCIA,DANIEL 2 1 2,5 1 0,8

ESTEVE*ESTEVE,SANDRA 2 0,5 2,2 1 0,2

FERRER*HERNANDEZ,DANIEL 2 1 2,5 1 0,4

GARCIA*MARQUEZ,JUAN JOSE 2 0 2,5 1 0,2

GARCIA*ROMERO,FRANCISCO 2 0 2,1 1 0,6

GONZALO*ALDANA,DANIEL 2 0,5 2,5 0 0,8

LIZANDRA*ESTEBANEZ,CESAR 2 0,5 2,5 1 1

LOPERA*RAMOS,CARLES 2 0 2,3 0 0,4

MENA*IBAÑEZ,EVA 2 0,5 2,5 1 1

ORTEGA*SORIANO,DAVID 2 0,5 2,5 1 0,8

PINEDA*GARCIA,JAVIER 2 0 2,5 1 1

PLAZA*MEDINA,MARIA DEL CARMEN 2 1 2,5 1 0,6

QUINTAS*CAMPILLEJO,CARLOS 2 1 2,5 1 0,2

ROCA*LOPEZ,SANDRA 2 0 2,5 1 0,8

ROSSELL*REBLED,AUGUST 0 0 0 1 0

TAMAYO*GORDO,CARLOS DANIEL 2 0 2,5 0 1

S’aixeca la sessió quan són les 14:00 hores. Es redacta la present acta que signen els presents en senyal de
conformitat.»

I perquè així consti, signo el present amb el vist-i-plau de la presidenta del Tribunal.

Granollers, 23 de juliol de 2019

Montserrat Domènech Borrull
Presidenta del tribunal

Ester Serra Mitjans,
Secretària
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