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RESOLUCIÓ númRESOLUCIÓ númRESOLUCIÓ númRESOLUCIÓ núm ....    29292929////2020202020202020        

Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient

ExpedientExpedientExpedientExpedient     46464646////2019201920192019 relatiu a aprovar la relació de persones que integren la borsa de treball per a la 
cobertura de places vacants, contractacions temporals o substitucions, en règim d’interinitat, al lloc de 
treball de tècnic/a mitjà/ana de Granollers Mercat, EPE, ordenada segons la puntuació obtinguda en el 
procés de selecció 1/2019,

FetsFetsFetsFets    ::::

1111....    La ResolucióResolucióResolucióResolució     62626262////2019201920192019    del director de Granollers Mercat, de data 18181818    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de    2019201920192019, 
aprovava les bases i la convocatòria del procés de seleccióprocés de seleccióprocés de seleccióprocés de selecció    1111////2019201920192019    de personal laboral, mitjançant 
concurs de mèrits, per a la cobertura de places vacants, contractacions temporals o substitucions, en 
règim d’interinitat, al lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana de Granollers Mercat, EPE.

2222....    En data 15151515    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de    2019201920192019    es publicava al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) 
l'anunci de la convocatòria, el qual establia un termini de presentació de sol·licituds de 10 dies 
naturals a comptar des de l'endemà de la publicació, i s'assenyalava que bases de la convocatòria es 
podien consultar a la seu electrònica de l 'Ajuntament de Granollers.

3333....    Les bases distingien 3 llocs de treball de tècnic/a mitjà/ana, en funció de la valoració de llocs de 
treball de l'entitat i de les funcions a desenvolupar, que responien a perfils acadèmics i experiència 
professional diferents: grupgrupgrupgrup    1111,,,, de serveis a l'empresa i a l'emprenedoria; grupgrupgrupgrup    2222,,,, servei local 
d'ocupació; i grupgrupgrupgrup    3333,,,, de serveis de comerç, turisme i fires. 

4444....    La ResolucióResolucióResolucióResolució     67676767////2019201920192019    del director de Granollers Mercat, de data 17171717    d’octubre ded’octubre ded’octubre ded’octubre de    2019201920192019, modificava 
d'ofici les Bases del procés de selecció  1/2019, en el sentit de permetre a una mateixa persona optar a 
més d’un dels grups tipus de perfil acadèmic proposats a les bases. 

5555....    La ResolucióResolucióResolucióResolució     73737373////2019201920192019    del director de Granollers Mercat, de data 22222222    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de    2019201920192019, 
aprovava la llista provisional de les persones admeses i excloses per participar en el procés selectiu 
1/2019, i concedia a les persones interessades un termini de 10 dies hàbils per formular les 
reclamacions que s’estimessin oportunes i esmenar els defectes que hi poguessin haver en relació a 
la sol·licitud, el document identificatiu, l’exempció de la prova de llengua catalana i la indicació de 
l’especialitat a la qual es presentava el candidat o candidata.

6666....    La ResolucióResolucióResolucióResolució     1111////2020202020202020    del director de Granollers Mercat, de data 8888    de gener dede gener dede gener dede gener de    2020202020202020, aprovava la 
llista definitiva de les persones admeses i excloses per participar en el procés selectiu, establia la 
composició del tribunal qualificador , i fixava lloc, hora i data per a la prova de català.

7777....    El dia 7777    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de    2020202020202020    es reunia l’òrgan de selecció per tal d’establir els criteris a tenir en 
compte a l'hora de valorar de les candidatures presentades. La valoració en sí de les candidatures va 
tenir lloc entre els dies 14141414    iiii    19191919    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de    2020202020202020. Finalment, el dia 11111111    de març dede març dede març dede març de    2020202020202020 es procedia a 
elaborar la relació de persones que han superat el procés de selecció, ordenades per ordre de 
puntuació en cada grup de titulació. Durant aquesta darrera sessió, els membres del tribunal 
acordaren no realitzar les entrevistes que estableix la base 8.3 del procés de selecció, atès que es va 
considerar que aquesta no seria decisiva per alterar l'ordre de les cinc primeres persones candidates 
de cada grup.

8888....    Vista la proposta del tribunal qualificador amb la llista de les persones que han superat el procés de 
selecció, ordenada segons la puntuació total obtinguda en cada grup de titulació.



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

LLLL''''articlearticlearticlearticle     80808080....4444    del Decretdel Decretdel Decretdel Decret    214214214214////90909090,,,,    dededede    30303030    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals, estableix que la puntuació final de les proves selectives i la llista d'aprovats s'ha 
de publicar al tauler d'anuncis de l'ens local i contra el seu resultat es podrà interposar recurs ordinari 
davant el president de l'entitat en el termini i amb els efectes dels articlesarticlesarticlesarticles     114114114114    alalalal    117117117117    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    
30303030////1992199219921992,,,,    dededede    26262626    de novembrede novembrede novembrede novembre,,,, sobre règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

Per tot allò exposat i en ús de les competències que m'atorga l'article 12, lletra j dels estatuts de l'EPE 
Granollers Mercat aprovats pel ple de data 21 de desembre de 2004

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la relació de persones que integren la borsa de treball per a la cobertura de places 
vacants, contractacions temporals o substitucions, en règim d'interinitat, al lloc de treball de tècnic/a 
mitjà/ana de Granollers Mercat, EPE, ordenada segons la puntuació obtinguda en el procés de 
selecció 1/2019, de major a menor puntuació, següent:

GrupGrupGrupGrup    1111....    Serveis a lServeis a lServeis a lServeis a l ''''empresa i a lempresa i a lempresa i a lempresa i a l ''''emprenedoriaemprenedoriaemprenedoriaemprenedoria



GrupGrupGrupGrup    2222....    Servei local dServei local dServei local dServei local d ''''ocupacióocupacióocupacióocupació





GrupGrupGrupGrup    3333....    Serveis de comerçServeis de comerçServeis de comerçServeis de comerç ,,,,    turisme i firesturisme i firesturisme i firesturisme i fires

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Exposar al públic la relació de persones que integren la borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana 
de Granollers Mercat.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Establir una vigència de 2 anys de la borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana de Granollers 
Mercat, a comptar des de la data de la present resolució, que podrà ser prorrogada per 5 anys més, 
conforme estableix la Base 9a del procés de selecció 1/2019.

El director general, El secretari per delegació,


