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Núm. Resolució: E-6473/2019

Relatiu a aprovar la llista definitiva d'admissió i exclusió al procés de selecció 11/2019 per a
la provisió de forma interina, d’una plaça de delineant d’obres i projectes, grup de
classificació C1, de la plantilla de personal funcionari de l’ajuntament de Granollers.
Fets
En sessió de la Junta de Govern Local de data 21 de maig de 2019 es van aprovar les
bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció 11/2019 per a la provisió de
forma interina, d’una plaça de delineant d’obres i projectes, grup de classificació C1, de la
plantilla de personal funcionari de l’ajuntament de Granollers.
En data 5 de juny de 2019 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona les
bases i la convocatòria del procés de selecció 11/2019
En data 25 de juny de 2019 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.
En data 7 d’agost de 2019 va finalitzar el període d’al·legacions.
En data 29 de juliol de 2019 es presenta amb registre d’entrada 2019032462 al·legació en
relació al títol habilitant per poder exercir la professió de delineant i en data 2 d’agost de
2019 amb registre d’entrada 2019033041 una al·legació també en relació al títol habilitant
per poder exercir la professió de delineant.
En data 25 de setembre de 2019 es constitueix el tribunal per resoldre les al·legacions
presentades i s’acorda excloure definitivament els dos aspirants que han presentat
al·legacions. El Real Decret 777/1998 de 30 d’abril defineix la professió de
delineant/projectista com una professió regulada, i el seu accés està subjecte a determinats
títols oficials de Tècnics Superiors de la FPGS i els de Tècnics Especialistes de la branca de
delineació. Així mateix és una professió col·legiada perquè el seu exercici està subjecte per
disposicions legals i reglamentàries a la col·legiació obligatòria.
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
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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
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 11/2019 per a la provisió de forma interina, d’una plaça de
delineant d’obres i projectes, grup de classificació C1, de la plantilla de personal funcionari
de l’ajuntament de Granollers, de les persones relacionades a continuació:
Aspirants admesos/es
Nom
LOPEZ*LOPEZ,CLARA
PEREZ*GOMARA,MARIA ROSA
QUINTANA*MATAMOROS,AMELIA
SANCHEZ*MONTEAGUDO,JORDI
SERRANO*FERRER,FRANCISCO JAVIER
SORIA*FERNANDEZ,NAUSICA

Català
C
C
C
C
C
C

Taxes
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Admesos/Exclosos
Admesa
Admesa
Admesa
Admès
Admès
Admesa

Aspirants exclosos/es
Nom
BOTE*MALDONADO,ESTELA
GALEOTE*FREIJO,OSCAR
MADRID*VENTURA,ALBA
ORTEGA*MORENO,EVA

Admesos/Exclosos
Exclosa
Exclòs
Exclosa
Exclosa

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).
Tercer.- Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el
termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació.
Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
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Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un
mes des de la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per
silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en
el termini de sis mesos.
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient

L'Alcalde

La Secretària General
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