
 
 

 

ANUNCI 

 

 

Per resolució d’alcaldia E-4772/2019, de 4 de juliol, s’aprova la llista provisional 

elevada a definitiva d'admesos i exclosos i per resolució d’alcaldia E-5082/2019, de 

15 de juliol es realitza una esmena de la llista definitiva d’admesos i exclosos al 

procés de selecció 12/2019 per la provisió de cinc places de professor/a d’educació 

secundària, grup de classificació A1 de la plantilla de personal funcionari de 

l’Ajuntament de Granollers i constitució d’una borsa de treball i una plaça interina de 

professor/a d’educació secundària, grup de classificació A2. 

 

 

En data 3, 4 i 5 de setembre de 2019 té lloc la defensa de la programació didàctica i 

la unitat didàctica amb el resultat següent: 

 

 

Especialitat Nom 
Nota 

defensa 

505 FOL GARCIA*MONTES,RUBEN 13,20 

505 FOL HERNANDEZ*PEREZ,JORDI 18,00 

505 FOL PELAEZ*RUBIO,MIREIA 11,20 

505 FOL PIFERRER*MURELAGA,IRATXE 10,40 

512 Organització i projectes de fabricació mecànica  DOMINGUEZ*MUIÑA,JORDI 16,00 

512 Organització i projectes de fabricació mecànica  PONT*PI,DAVID 12,00 

512 Organització i projectes de fabricació mecànica  VILCHES*ROCA,MIGUEL 18,00 

518 Processos Sanitaris ARBOIX*PEREJAMO,MONTSERRAT 16,40 

518 Processos Sanitaris CATALAN*GARCIA,NATALIA 15,60 

518 Processos Sanitaris FERNANDEZ*ENCINAS,ALBA 15,20 

518 Processos Sanitaris LOPEZ*AMAT,RAQUEL 18,80 

518 Processos Sanitaris PASCUAL*FUSTER,MERITXELL 16,00 

525 Sistemes electrotècnics i automàtics GARCIA*ALEMANY,ROGER 11,20 

525 Sistemes electrotècnics i automàtics MAQUEDA*GONZALEZ,JUAN JAVIER 16,80 

MA Matemàtiques ALVAREZ*VILARO,EVA 18,00 

MA Matemàtiques MUÑOZ*ARAGON,PEDRO 16,00 

MA Matemàtiques TUSET*SERRA,LLUIS 19,00 

 

Les revisions de la prova pràctica i del desenvolupament del tema es farà el 

divendres 6 de setembre de 2019 a les 13h al despatx de Direcció de l’Escola 

Municipal del Treball. 

 

 



 
Així mateix s’obre un termini de 2 dies hàbils a comptar de l’endemà d’aquesta 

publicació per a la revisió de la programació didàctica i la unitat didàctica. La revisió 

d’aquesta prova es farà el proper divendres 13 de setembre de 2019 a  partir de les 

10h al despatx de Direcció de l’Escola Municipal del Treball. 
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