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Identificació de l'expedient:
Expedient 110/2019/13 

Relatiu a declarar finalitzat el procés selectiu 12/2019 per la provisió de cinc places de 
professors/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 

Fets 

En sessió de la Junta de Govern Local, de 16 d’abril de 2019, es van aprovar les bases del 
procés selectiu 12/2019 per la provisió de cinc places de professors/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.

Mitjançant resolució d'Alcaldia E-5351/2019, de 25 de juliol de 2019, es va aprovar la llista 
definitiva d'aspirants admesos i exclosos. 

En data 5 de setembre de 2019 es publica l’anunci dels resultats de les proves. 

En data 17 de setembre de 2019 es publica l’anunci dels resultats del concurs de mèrits. 

El tribunal, en data 2 d’octubre de 2019, acorda declarar finalitzat el procés selectiu, i 
estableix la borsa de treball de les persones que han aprovat el procés, en una relació 
ordenada segons la puntuació obtinguda i d'acord amb allò establert a la base 10a de les 
bases reguladores del procés.

Fonaments de dret

Article 80 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al 
servei de les entitats locals.

Per tot això, i en ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,
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Resolc
          

Primer. Declarar finalitzat el procés de selecció 12/2019 per la provisió de cinc places de 
professors/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, d'acord amb els 
resultats següents:

Especialitat Nom Total procés
505 FOL HERNANDEZ*PEREZ,JORDI 23,41
505 FOL GARCIA*MONTES,RUBEN 12,94
505 FOL PIFERRER*MURELAGA,IRATXE 9,96
505 FOL PELAEZ*RUBIO,MIREIA 9,01
512 Organització i projectes de fabricació mecànica DOMINGUEZ*MUIÑA,JORDI 21,93
512 Organització i projectes de fabricació mecànica VILCHES*ROCA,MIGUEL 21,25
512 Organització i projectes de fabricació mecànica PONT*PI,DAVID 18,64
518 Processos Sanitaris LOPEZ*AMAT,RAQUEL 23,86
518 Processos Sanitaris CATALAN*GARCIA,NATALIA 22,86
518 Processos Sanitaris PASCUAL*FUSTER,MERITXELL 22,02
518 Processos Sanitaris ARBOIX*PEREJAMO,MONTSERRAT 16,57
518 Processos Sanitaris FERNANDEZ*ENCINAS,ALBA 13,44
525 Sistemes electrotècnics i automàtics MAQUEDA*GONZALEZ,JUAN JAVIER 22,03
525 Sistemes electrotècnics i automàtics GARCIA*ALEMANY,ROGER 12,05
MA Matemàtiques TUSET*SERRA,LLUIS 24,40
MA Matemàtiques ALVAREZ*VILARO,EVA 23,41
MA Matemàtiques MUÑOZ*ARAGON,PEDRO 13,93
OI Orientació educativa                 DESERT

Segon.  Publicar l'anunci a l'e-tauler i al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de 
Granollers.
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La Secretària General

Granollers, 03/10/2019

L'Alcalde
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