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Selecció d'empleats públics (13)
 
Assumpte: Relatiu a aprovar la llista definitiva d'admissió i exclusió al procés de selecció 
5/2020 en execució del procés extraordinari d'estabilització d'ocupació temporal per a la 
provisió de 3 places d'educador/a social, grup de classificació A2, de la plantilla de personal 
laboral de l'Ajuntament de Granollers, pel procediment de concurs oposició lliure i constitució 
d'una borsa de treball.

Número Expedient: 13/2020/13

Fets

En sessió de la Junta de Govern Local de data 10 de març de 2020 es van aprovar les 
bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció 5/2020 en execució del procés 
extraordinari d'estabilització d'ocupació temporal per a la provisió de 3 places d'educador/a 
social, grup de classificació A2, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de 
Granollers, pel procediment de concurs oposició lliure i constitució d'una borsa de treball.

En data 2 de juny de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona les 
bases i la convocatòria del procés de selecció 5/2020 en execució del procés extraordinari 
d'estabilització d'ocupació temporal per a la provisió de 3 places d'educador/a social, grup de 
classificació A2, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Granollers, pel 
procediment de concurs oposició lliure i constitució d'una borsa de treball.

En data 22 de juny de 2020 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

En data 26 de juny de 2020 es va publicar la llista provisional d’admesos i exclosos.

En data 10 de juliol de 2020 va finalitzar el període d’al·legacions i queda la llista definitiva 
resolta.

Fonaments de dret

L'article 77.2 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals, estableix que els/les aspirants, per tal de ser admesos/es i, si 
s'escau, de prendre part en la pràctica de les proves selectives corresponents, han de 
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manifestar en les seves sol·licituds que compleixen totes les condicions exigides en les 
bases de la convocatòria.

L'article 78 de l'esmentat Decret prescriu que, un cop finalitzat el termini de presentació 
d'instàncies, el president de la corporació, o l'autoritat en qui hagi delegat, ha de dictar 
resolució en el termini màxim d'un mes i ha de declarar aprovada la llista d'admissió i 
exclusió al procés.

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

Resolc

“Primer. Declarar aprovada la llista definitiva  de les persones admeses i excloses per 
participar en el procés de selecció 5/2020 en execució del procés extraordinari 
d'estabilització d'ocupació temporal per a la provisió de 3 places d'educador/a social, grup de 
classificació A2, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Granollers, pel 
procediment de concurs oposició lliure i constitució d'una borsa de treball, de les persones 
relacionades a continuació:

Aspirants admesos/es

Nom Català Taxes

AMORES*REALES,DAMARIS SI SI
ASENCIO*GAMISSANS,JORGE SI SI
BARBA*VAZQUEZ,ROCIO SI SI
BATLLE*MASSIP,XENIA SI SI
BERNARDEZ*CASAUS,MARIA DEL CARME SI SI
CABALLERO*LOPEZ,MARIA PILAR SI SI
CARRERAS*BARTRES,ALBA SI SI
CASANY*FERNANDEZ,MIREIA SI SI
CASTILLEJO*CASADO,LORENA SI SI
CERVERA*VERA,LYDIA manca SI
COMAS*MARTINEZ,RUBEN SI SI
CORTS*CREIXELL,ALBERT SI SI
COSTA*MARCET,ORIOL SI SI
DELGADO*QUERALT,JESICA SI SI
DIONICIO*MERCADO,CECILIA ARDELI manca SI
DOMENECH*CASTANYS,BERTA SI SI
FONT*CANADELL,ANNA SI SI
FRAMIS*AMATLLE,JOAQUIM SI SI
FRANQUESA*GUARDIA,MARIA SI SI
FUSTE*ESPARGARO,PLACID SI SI
GALLEGO*ALONSO,ELENA SI SI
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GARCIA*VEGA,ANABEL SI SI
GARRIGA*QUEROL,SARA SI SI
GONZALEZ*GUTIERREZ,LAURA SI SI
GRAU*SOLE,MARTA SI SI
GUARIN*GOMBAU,DOINA SI SI
HAMDA*ADDARAA,FADUA SI SI
ILLESCAS*OLIVA,SARA SI SI
JURADO*PAREDES,ELENA SI SI
LOPEZ*CORDERO,ALEXANDRE SI SI
LOPEZ*LUACES,MONTSERRAT SI SI
MECA*ARROYO,ANNA SI SI
MELERO*LOPEZ,MIRIAM SI SI
MEMBRIVE*HERRERO,LAURA SI SI
MESTRE*BACHILLER,LAURA SI SI
ORTIZ*PINEDA,MARIA si SI
PARRA*TABERNERO,CARLOS SI SI
PEREZ*CARALT,DAVID SI SI
PLANAS*ALONSO,ALBA SI SI
RAYA*PEÑA,MARIA DEL CARMEN SI SI
ROJAS*ARCOS,JUANMA SI SI
ROVIRA*FARRE,LAURA SI SI
SASTRE*RODRIGUEZ,LAIA manca SI
VICENTE*LORENZO,OLGA SI SI

Aspirants exclosos/es

Nom Català Taxes Motiu exclusió

ABASOLO*HERRERA,ALICIA SI manca DNI Caducat, manca pagament
CUESTA*LERA,ANDREA manca manca Manca pagament, manca 

titulació
GRANADO*MORENO,ANA MARIA SI manca Manca pagament
MARTI*IZQUIERDO,MIREIA SI manca Manca pagament
OTERO*PABLOS,LAURA manca manca Manca pagament
PALACIOS*VERA,JUAN JESUS manca manca tiulació no adient
TRIGUERO*MORENO,IRENE SI manca Manca pagament
VILARRASA*NUBIOLA,NURIA SI manca Manca pagament

Segon. Exposar al públic la relació completa de persones aspirants admeses i excloses al 
tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers i a la seu electrònica de l'Ajuntament 
de Granollers (seuelectronica.granollers.cat ) .
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Segons el previst a la base 6a de les bases reguladores del procés selectiu 5/2020, 
l'admissió al procés selectiu no implica el reconeixement a les persones interessades de la 
possessió del requisits exigits a les bases. Per tal de poder ser nomenat, un cop finalitzat el 
procés selectiu, l'aspirant proposat per el seu nomenament haurà de presentar la 
documentació acreditativa de les condicions exigides a la base 3a.
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Granollers, 14/07/2020

El Secretari General,

Granollers, 15/07/2020

L'Alcalde
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