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Alcaldia  
Recursos Humans  
pl.Porxada 6, 1a planta - 08401 Granollers  Tel: 938426619  Fax: 938426828  rrhh@granollers.cat  

 

Selecció d'empleats públics (13)

Assumpte: Relatiu a declarar finalitzat el procés selectiu 3/2020 per la creació d'una borsa 
de treball de tècnic/a mitjà/ana d'ensenyament infantil/primari, grup de classificació A2 de 
l'Escola Municipal Salvador Llobet, de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Granollers.

Número Expedient: 9/2020/13

Fets

En sessió de Junta de Govern Local de data 25 de febrer de 2020 es van aprovar les bases i 
la convocatòria que han de regir el procés de selecció 3/2020 per la creació d'una borsa de 
treball de tècnic/a mitjà/ana d'ensenyament infantil/primari, grup de classificació A2 de 
l'Escola Municipal Salvador Llobet, de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Granollers.

Mitjançant resolució d’Alcaldia E-3983/2020, de 15 de juliol de 2020, es va aprovar la llista 
definitiva d’aspirants admesos i exclosos.

En data 16 de juliol de 2020 es publica l’anunci dels resultats de la prova tipus test i la 
convocatòria d’entrevistes.

En data 20 de juliol de 2020 es publica l’anunci dels resultats de les entrevistes.

El tribunal en data 23 de juliol de 2020, acorda declarar finalitzat el procés selectiu, i 
estableix la borsa de treball de les persones que han aprovat el procés, en una relació 
ordenada segons la puntuació obtinguda i d’acord amb allò establert a les bases reguladores 
del procés.

Fonaments de dret

Article 80 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al 
servei de les entitats locals.

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

Declarar finalitzat el procés de selecció  3/2020 per la creació d'una borsa de treball de 
tècnic/a mitjà/ana d'ensenyament infantil/primari, grup de classificació A2 de l'Escola 
Municipal Salvador Llobet, de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Granollers, d’acord 
amb els resultats següents:

Especialitat: Educació Física (PEF):

Nom Total

RAGA*MURTRA,RAIMON 11,08

ROSSELL*XICOLA,CLIMENT 9,18

LOPEZ*MUNUERA,BELEN 8,70

RUEDA*MONFORTE,SERGI 8,10

ALTIMIRA*LUQUE,AIDA 7,08

Especialitat: Educació Primària (PRI):

Nom Total

RAGA*MURTRA,RAIMON 10,48

LINARES*LLORT,MERITXELL 10,40

DOMINGUEZ*MARTINEZ,JUDIT 10,20

ALVAREZ*VIDAL,ESTHER 9,90

GARCIA*MINGORANCE,JOSE 9,10

REQUENA*GOMEZ,SARA 8,95

CASTELLS*SOLER,CLAUDIA 8,88

QUINTANA*SENA DE,ALBA 8,55

GALLIFA*ROCA,RAMON 7,28

RUEDA*MONFORTE,SERGI 7,25

AZNAR*ECHAVE,MIREIA 6,98

FONT*CODERCH,GEMMA 6,85

Especialitat: Llengua Estrangera: Anglès (PAN):

Nom Total

DOMINGUEZ*MARTINEZ,JUDIT 9,84

OLIVERAS*FLORETA,CLAUDIA 9,36

HORCAS*GONZALEZ,AINA 8,85

CASTELLS*SOLER,CLAUDIA 6,69
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RAGA*MURTRA,RAIMON 6,65

REQUENA*GOMEZ,SARA 5,65

Especialitat: Pedagogia Terapèutica (EES):

Nom Total

LINARES*LLORT,MERITXELL 10,33

ACEVEDO*SANCHEZ,CORAL 8,65

MARTINEZ*SUAREZ,MARIA URIAS 8,13

GALLIFA*ROCA,RAMON 7,70

Segon.- Publicar l’anunci a l’e-tauler i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de 
Granollers.

Tercer.- 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.
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Granollers, 27/07/2020

El Secretari General,

Granollers, 27/07/2020

L'Alcalde
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