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DataDataDataData    ::::        

NúmeroNúmeroNúmeroNúmero    ::::    

GRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCAT

Us comunico que en data     26262626    de maig dede maig dede maig dede maig de    2020202020202020, el director general, Jordi Táboas Suárez ha dictat la    
resolucióresolucióresolucióresolució     numnumnumnum....    36363636    ////    2020202020202020    que literalment transcric :

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

ExpedientExpedientExpedientExpedient     46464646////2019201920192019 relatiu a ratificar 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.... En data 17171717    dddd''''abril deabril deabril deabril de    2020202020202020 es publicava a la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers la 
Resolució númResolució númResolució númResolució núm....    29292929////2020202020202020 del director general de Granollers Mercat, 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 seleccióprocés de seleccióprocés de seleccióprocés de selecció     1111////2019201920192019....

2222....    En els dies posteriors a aquesta publicació, han presentat reclamació quatre persones en relació 
a la puntuació obtinguda en el present procés de selecció. Al respecte, el Tribunal Qualificador ha 
revisat la documentació presentada per part d'aquests candidats, i n'ha redactat una acta, signada en 
data 25252525    de maig dede maig dede maig dede maig de     2020202020202020, la qual es transcriu literalment a continuació :

""""REGISTRE DREGISTRE DREGISTRE DREGISTRE D ''''ENTRADAENTRADAENTRADAENTRADA    2020013189202001318920200131892020013189     ((((xxxxxxxxxxxxxxxx4124412441244124PPPP):):):):

Sol·licitud presentada al GrupSol·licitud presentada al GrupSol·licitud presentada al GrupSol·licitud presentada al Grup     3333::::

El Tribunal es ratifica en la puntuació assignada a la persona candidata , que és la següent:

En experiència professionalEn experiència professionalEn experiència professionalEn experiència professional :::: 0 punts

Motivació: La persona candidata no aporta la fotocopia dels contractes laborals. La base 4a estableix el 
següent: “A la sol·licitud s’hi haurà d'acompanyar la documentació que acrediti el compliment de les 
condicions previstes a la base 3a i en concret, la documentació següent (...) - Fotocòpia dels documents 
que acrediten els mèrits que la persona aspirant desitgi fer constar per ser valorats pel tribunal 
qualificador de conformitat amb el que preveu la base vuitena .”

I la base 8a estableix el següent: “La prestació de serveis s’acreditarà amb l’informe de vida laboral emès 
per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i amb la còpia del contracte laboral o del nomenament o 
del certificat de serveis prestats emès per les Administracions Públiques o qualsevol altre document 
oficial que acrediti la naturalesa dels serveis prestats, la categoria laboral i les dates d’inici i fi de la 
prestació de serveis.No es valorarà l’experiència professional que no s’acrediti d’acord amb aquests 
requisits.”



En Formació acadèmicaEn Formació acadèmicaEn Formació acadèmicaEn Formació acadèmica : 0 punts.

Motivació: La persona candidata no aporta cap fotocopia que acrediti les titulacions, cursos i seminaris 
que són puntuables en aquest procés de selecció . La única documentació que aporta és la fotocòpia de la 
titulació requerida per a accedir al procés de selecció , que no és valorable, i la fotocòpia de tres cursos de 
anglès del nivell B.1. Les titulacions i cursos que acrediten el coneixement d'idiomes no s'han valorat a 
cap persona en aquest procés de selecció. El Tribunal Qualificador ha deixat constància a l'acta de 15 
d'abril de 2020, en què es relaciona la puntuació obtinguda per totes les persones aspirants, que: “Els 
cursos que no tinguin relació directa amb les funcions del grup de titulació no es valoren .” 

REGISTRE DREGISTRE DREGISTRE DREGISTRE D ''''ENTRADAENTRADAENTRADAENTRADA    2020015158202001515820200151582020015158     ((((xxxxxxxxxxxxxxxx6413641364136413AAAA):):):):

Sol·licitud presentada al GrupSol·licitud presentada al GrupSol·licitud presentada al GrupSol·licitud presentada al Grup     3333::::

El Tribunal es ratifica en la puntuació assignada a la persona candidata , que és la següent:

En experiència professionalEn experiència professionalEn experiència professionalEn experiència professional :::: 0 punts

Motivació: La persona candidata no aporta la fotocopia dels contractes laborals. La base 4a estableix el 
següent: “A la sol·licitud s’hi haurà d'acompanyar la documentació que acrediti el compliment de les 
condicions previstes a la base 3a i en concret, la documentació següent (...) - Fotocòpia dels documents 
que acrediten els mèrits que la persona aspirant desitgi fer constar per ser valorats pel tribunal 
qualificador de conformitat amb el que preveu la base vuitena .”

I la base 8a estableix el següent: “La prestació de serveis s’acreditarà amb l’informe de vida laboral emès 
per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i amb la còpia del contracte laboral o del nomenament o 
del certificat de serveis prestats emès per les Administracions Públiques o qualsevol altre document 
oficial que acrediti la naturalesa dels serveis prestats, la categoria laboral i les dates d’inici i fi de la 
prestació de serveis.No es valorarà l’experiència professional que no s’acrediti d’acord amb aquests 
requisits.”

En Formació acadèmicaEn Formació acadèmicaEn Formació acadèmicaEn Formació acadèmica :::: 1,50 punts.

Motivació: A la sol·licitud s'acompanya l'índex dels documents que s'adjunten, on es relacionen 11 
formacions: 1 titulació superior, 1 màster, 1 posgrau i 8 cursos, i s'aporta la fotocòpia dels diplomes. 
Es valora la formació a acadèmica d'acord amb el que disposa la base 8a. 
La titulació superior s'exclou de la valoració, perquè és el requisit per accedir al procés de selecció .
Un màster es valora amb 0,50 punts. 
Un postgrau es valora en 0,50 punts.
Un curs de 64 hores es valora en 0,50 punts, que és la puntuació màxima.
Cinc cursos no es valoren, perquè la seva durada és inferior a 10 hores lectives.
Dos cursos no es valoren, perquè es van realitzar al març i al juliol de 2009, fa més de 10 anys comptats 
a partir del darrer dia hàbil de presentació de sol·licituds. El Tribunal Qualificador ha deixat constància a 
l'acta de 15 d'abril de 2020, en què es relaciona la puntuació obtinguda per totes les persones aspirants, 
que: “La data que fixa els deu anys d’antiguitat dels cursos, a partir de la qual no es valoren, es fixa en el 
dia 25/10/2009.”

REGISTRE DREGISTRE DREGISTRE DREGISTRE D ''''ENTRADAENTRADAENTRADAENTRADA    2020013052202001305220200130522020013052     ((((xxxxxxxxxxxxxxxx2828282828282828ZZZZ):):):):

Sol·licitud presentada al GrupSol·licitud presentada al GrupSol·licitud presentada al GrupSol·licitud presentada al Grup     1111::::

El Tribunal es ratifica en la puntuació assignada a la persona candidata del Grup 1, que és la següent:

En experiència professionalEn experiència professionalEn experiència professionalEn experiència professional :::: 0 punts

Motivació: La persona candidata no aporta la fotocopia dels contractes laborals. La base 4a estableix el 
següent: “A la sol·licitud s’hi haurà d'acompanyar la documentació que acrediti el compliment de les 
condicions previstes a la base 3a i en concret, la documentació següent (...) - Fotocòpia dels documents 
que acrediten els mèrits que la persona aspirant desitgi fer constar per ser valorats pel tribunal 
qualificador de conformitat amb el que preveu la base vuitena .”

I la base 8a estableix el següent: “La prestació de serveis s’acreditarà amb l’informe de vida laboral emès 
per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i amb la còpia del contracte laboral o del nomenament o 
del certificat de serveis prestats emès per les Administracions Públiques o qualsevol altre document 
oficial que acrediti la naturalesa dels serveis prestats, la categoria laboral i les dates d’inici i fi de la 



prestació de serveis.No es valorarà l’experiència professional que no s’acrediti d’acord amb aquests 
requisits.”

En Formació acadèmicaEn Formació acadèmicaEn Formació acadèmicaEn Formació acadèmica :::: 2,98 punts

Motivació: A la sol·licitud s'acompanya l'índex dels documents que s'adjunten, on es relacionen 20 
formacions i s'aporta la fotocòpia dels diplomes. Es valora la formació a acadèmica d'acord amb el que 
disposa la base 8a. 
6 formacions corresponen als crèdits d 'un màster de la UOC que no ha finalitzat, i no es valora.
2 formacions no es valoren, perquè la seva durada és inferior a 10 hores lectives.
2 formacions no es valoren, perquè es van realitzar al desembre de 2007 i al desembre de 2008, fa més 
de 10 anys comptats a partir del darrer dia hàbil de presentació de sol·licituds . 
1 formació de 25 hores no es valora, perquè no guarda relació directa amb les funcions del grup de 
titulació. El Tribunal Qualificador, a partir del que estableix la base 8a, ha deixat constància a l'acta de 15 
d'abril de 2020, en què es relaciona la puntuació obtinguda per totes les persones aspirants, que:” Els 
cursos que no tinguin relació directa amb les funcions del grup de titulació no es valoren .”
1 formació de 80 hores es valora amb 0,50 punts, que és la puntuació màxima.
1 formació de 90 hores es valora amb 0,50 punts, que és la puntuació màxima.
7 formacions, que sumen 191 hores, es valoren amb 1,91 punts (a raó de 0,01 per hora)
El certificat ACTIC de nivell bàsic (que no està relacionat a l 'índex) es valora amb 0,07 punts.
El títol de Tècnica Superior en Gestió Comercial i Màrqueting no es valora, perquè no és una titulació 
universitària.

Sol·licitud presentada al GrupSol·licitud presentada al GrupSol·licitud presentada al GrupSol·licitud presentada al Grup     3333::::

El Tribunal es ratifica en la puntuació assignada a la persona candidata del Grup  3, que és la següent:

En experiència professionalEn experiència professionalEn experiència professionalEn experiència professional :::: 0 punts

Motivació: La persona candidata no aporta la fotocopia dels contractes laborals . 

En Formació acadèmicaEn Formació acadèmicaEn Formació acadèmicaEn Formació acadèmica :::: 2,98 punts

La motivació d'aquesta puntuació és la mateixa que l'exposada en relació a la documentació presentada 
en el Grup 1.

REGISTRE DREGISTRE DREGISTRE DREGISTRE D ''''ENTRADAENTRADAENTRADAENTRADA    202001335202001335202001335202001335     ((((xxxxxxxxxxxxxxxx4456445644564456ZZZZ):):):):

Sol·licitud presentada al Grup 2:

El Tribunal es ratifica en la puntuació assignada a la persona candidata del Grup  2, que és la següent:

En experiència professionalEn experiència professionalEn experiència professionalEn experiència professional :::: 0,20 punts

Motivació: La base 8a indica que es valora l'experiència professional relacionada amb els títols acadèmics 
del grup de titulació. El Tribunal Qualificador, a partir del que estableix la base 8a, ha deixat constància a 
l'acta de 15 d'abril de 2020, en què es relaciona la puntuació obtinguda per totes les persones aspirants, 
del criteri de valoració següent: ”Es valora l’experiència professional tant si està relacionada amb les 
titulacions de la persona candidata com si està relacionada amb el lloc de treball a cobrir, excepte aquella 
que a l’informe de vida laboral hi consta el grup de cotització superior al grup  5.”

S'ha valorat l'experiència professional de la persona candidata a partir del dies que consten a l'informe de 
vida laboral en el grup de cotització igual o inferior a  5, amb el resultat següent:

Experiència a altres entitats públiques o Administracions Públiques: 0,03 punts/mes complet. S'han 
valorat  124 dies, que són 4 mesos complerts x 0,03 punts = 0,12 punts.
Experiència a entitats o empreses privades: 0,02 punts/mes complet. S'han valorat 120 dies, que són 4 
mesos complerts x 0,02 punts = 0,08 punts.

No s'ha valorat l'experiència professional en el grup 5 en l'empresa Hanes Brands Spain, SA, perquè no 
està relacionada ni amb la titulació universitària de la persona candidata, ni amb les funcions del lloc de 
treball a cobrir, d'acord amb el es detalla al certificat de serveis prestats. L'experiència professional en el 
grup 5 en el centre comercial Carrefour no està acreditada amb la fotocòpia del contracte laboral o amb 
certificat de serveis prestats.

En Formació acadèmicaEn Formació acadèmicaEn Formació acadèmicaEn Formació acadèmica :::: 3 punts.



Motivació: La persona candidata no acredita cap titulació universitària, que no sigui l'aportada per  com a 
requisit per prendre part al procés de selecció, que no es valora, ni tampoc aporta cap mestratge o 
postgrau. Per tant, no suma cap punt en l'apartat 2.1 de la base 8a. 

En la base 2.2 de la base 8a, que es valora fins a un màxim de 3 punts, la persona candidata obté la 
màxima puntuació."

3333.... Un cop resoltes les al·legacions, es comprova com les puntuacions finals no s'han vist alterades 
en cap dels tres grups / perfils convocats.

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 .-.-.-.-    Ratificar la puntuació obtinguda per les quatre persones que han presentat reclamació, la 
qual és la mateixa que es detallava a la    Resolució númResolució númResolució númResolució núm ....    29292929////2020202020202020, de data 17171717    dddd''''abril deabril deabril deabril de     2020202020202020.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Ratificar que la relació de persones candidates a formar part de la borsa de treball de tècnic/a 
de promoció econòmica de Granollers Mercat, ordenades de major a menor puntuació, sigui la 
mateixa que es detallava a la    Resolució númResolució númResolució númResolució núm ....    29292929////2020202020202020, de data 17171717    dddd''''abril deabril deabril deabril de     2020202020202020.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de l 'Ajuntament de Granollers. "

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.

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 .

El secretari per delegació,
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