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Anunci

En sessió de Junta de Govern Local, de 26 de febrer de 2019, es van aprovar les 
bases i la convocatòria del procés de selecció 6/2019 per la provisió, pel sistema de 
concurs oposició lliure, de dues places d’Operari Jardiner/a, de l’escala d’administració 
especial, subescala serveis especials, grup de classificació AP, de la plantilla de 
personal funcionari de l’Ajuntament de Granollers i Constitució d’una borsa de treball.

En data 26 de novembre de 2019 té lloc la prova tipus test. Els aspirants que ha 
resultat aptes són els següents:

Nom Prova Test (Sobre 10)

BUCH*SORS,MARC 8,4
CARRO*SANCHEZ,MONICA 6,4
CASTRO*MATEOS,OSCAR 7
CODOY*BERNARDO,JAVIER 5,9
GARCIA*RIVADENEIRA,FRANCISCO JOSE 7
ORTIZ*ALSINA,XAVIER 7
PALACIOS*GINESTOS,XAVIER 5,8
PEÑA*ALVAREZ,JORDI 8,2
PUJOL*BARTRES,MARC 7,8
ROIG*MUÑOZ,ROBERTO 6,9
VILLALBA*MUÑOZ,MONTSERRAT 5,7

Tal i com preveuen les bases reguladores del procés, les persones aspirants 
disposaran d’un termini de 2 dies hàbils, comptadors des del dia següent de la data de 
publicació a la seu electrònica del resultat de la prova per sol·licitar la revisió de la 
prova.

La sol·licitud es pot fer electrònicament a través de la Seu Electrònica 
(https://seuelectronica.granollers.cat ), presencialment a l'Oficina d’Atenció al Ciutadà 
(OAC), al carrer de Sant Josep, 7 - telèfon: 93 842 66 10, o bé per mitjà de qualsevol 
dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

La realització de les revisions de les proves es durà a terme el dia 2 de desembre de 
2019 al servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Granollers, Plaça de la 
Porxada núm. 6, 1ª planta.
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Es convoca als aspirants a realitzar la prova pràctica el proper dia 29 de novembre de 
2019 a les 9h al Parc Torras Villà, al costat de la caseta dels jardiners (entrada carrer 
Agustí Vinyamata). 

Carme Barroso Salguero
Secretària del tribunal
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