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

 

Identificació de l'expedient:

Assumpte: Relatiu a esmenar l’error material detectat a la resolució de finalització de 
procés i establiment de borsa del procés selectiu 20/2019 per a la creació d'una borsa de 
treball de professors/es d'educació secundària de la plantilla de personal de l'Ajuntament de 
Granollers.

Número Expedient: 256/2019/13

Fets

En data 27 de juliol de 2020 l’alcalde ha dictat la resolució E-4250/2020 relativa a declarar 
finalitzat el procés i establir la borsa de treball del procés selectiu 120/2019 per a la creació 
d'una borsa de treball de professors/es d'educació secundària de la plantilla de personal de 
l'Ajuntament de Granollers.

Es detecta un error en l’ordre dels aspirants en la borsa addicional de l’especialitat 
«Mecanització i manteniment de màquines (611)» i en la borsa de l’especialitat «Processos 
sanitaris (518)» 

On diu:

Especialitat: Mecanització i manteniment de màquines (611):

Borsa addicional:

Nom Resultat

GARRIGA*BRUTAU,ALEIX 5,55
QUEIPO*PEREZ,JOSE AMADOR 6,45
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I on diu:

Especialitat: Processos sanitaris (518):

Borsa:

Nom Resultat

EXPOSITO*GONZALEZ,AIDA 5,75
GALLART*MUNICH,RAQUEL 9,75
HERNANDEZ*MUÑOZ,NATALIA 7,00
NAVARRETE*NAVARRETE,EVARISTA 5,70

Ha de dir:

Especialitat: Mecanització i manteniment de màquines (611):

Borsa addicional:

Nom Resultat

QUEIPO*PEREZ,JOSE AMADOR 6,45
GARRIGA*BRUTAU,ALEIX 5,55

I ha de dir:

Especialitat: Processos sanitaris (518):

Borsa:

Nom Resultat

GALLART*MUNICH,RAQUEL 9,75
HERNANDEZ*MUÑOZ,NATALIA 7,00
EXPOSITO*GONZALEZ,AIDA 5,75
NAVARRETE*NAVARRETE,EVARISTA 5,70

Fonaments de dret

L'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, estableix que: "Les Administracions públiques, podran així 
mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els 
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes."

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

Primer.- Esmenar l’error material produït en el punt primer de la part resolutiva de la 
resolució E-4250/2020 del dia 27 de juliol de 2020, referent a l’ordre dels aspirants de la 
borsa addicional de l’especialitat Mecanització i manteniment de màquines (611) i de la 
borsa de l’especialitat Processos sanitaris (518), que quedarà redactat de la manera 
següent, de conformitat amb els antecedents esmentats i els fonaments de drets:

Especialitat: Mecanització i manteniment de màquines (611):

Borsa addicional:

Nom Resultat

QUEIPO*PEREZ,JOSE AMADOR 6,45
GARRIGA*BRUTAU,ALEIX 5,55

Especialitat: Processos sanitaris (518):

Borsa:

Nom Resultat

GALLART*MUNICH,RAQUEL 9,75
HERNANDEZ*MUÑOZ,NATALIA 7,00
EXPOSITO*GONZALEZ,AIDA 5,75
NAVARRETE*NAVARRETE,EVARISTA 5,70

Segon.- Exposar al públic l’esmena del error material 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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Granollers, 28/07/2020

El Secretari General,

Granollers, 29/07/2020

L'Alcalde
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