
 

 

ANUNCI 

 
Per resolució d’alcaldia E-5772/2019, de 27 d’agost, es va aprovar la llista definitiva d'admesos i exclosos 
al procés 6/2019 per a 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 29 de novembre de 2019 té lloc la prova pràctica, amb el resultat següent: 
 

Nom Pràctica 1 Pràctica 2 Total prova pràctica 

CASTRO*MATEOS,OSCAR 5 8 13,0 

GARCIA*RIVADENEIRA,FRANCISCO JOSE 5 8 13,0 

ORTIZ*ALSINA,XAVIER 9,5 8 17,5 

PEÑA*ALVAREZ,JORDI 10 9,5 19,5 

PUJOL*BARTRES,MARC 9,5 8,5 18,0 

ROIG*MUÑOZ,ROBERTO 10 9 19,0 

 
 
Les persones aspirants disposaran d’un termini de 2 dies hàbils, comptadors des del dia següent de la 
data publicació a la seu electrònica dels resultats de les proves per sol·licitar la revisió de les proves. En 
l’anunci de la publicació dels resultats de cadascuna de les proves es determinarà una data concreta per 
a la realització de les revisions de les proves. Només es duran a terme revisions de les proves en la data 
que es determini. 
 
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 5 de desembre de 2019 a les 9h al 
servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Granollers, Plaça de la Porxada núm. 6, 1ª planta. 
 
Segons el previst a la base vuitena de les bases reguladores, els aspirants que hagin superat la fase 
d’oposició podran presentar els documents acreditatius dels mèrits del 2 al 13 de desembre de 2019, 
ambdós inclosos. 
 



 

 

La presentació pot ser electrònicament a través de la Seu Electrònica, 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’ar"cle 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administra"u 
comú de les administracions públiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ester Serra i Mitjans 
Secretària del tribunal  
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