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

Resolució

 

    
Identificació de l'expedient:
Expedient 5/2021/13 

Relatiu a aprovar la llista definitiva d'admissió i exclusió al procés de selecció 2/2021 en 
execució del procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal, per a la provisió, pel 
sistema de concurs oposició lliure, d’una plaça de Tècnic/a Superior d’Educació, grup de 
classificació A1, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Granollers i constitució 
d’una borsa de treball.

Fets 

En sessió de la Junta de Govern Local de data 16 de febrer de 2021 es van aprovar les 
bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció 2/2021 en execució del procés 
extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal, per a la provisió, pel sistema de concurs 
oposició lliure, d’una plaça de Tècnic/a Superior d’Educació, grup de classificació A1, de la 
plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Granollers i constitució d’una borsa de 
treball.

En data 26 de febrer i 8 d’abril de 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona les bases i en data 9 de març de 2021 es va publicar la convocatòria del procés 
de selecció 2/2021.

En data19 d’abril de 2021 es va publicar la llista provisional de persones admeses i excloses 
al procés selectiu, i en data de 3 maig de 2021 ha finalitzat el període d’al·legacions a la 
llista provisional.

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 
manifestar en les seves sol·licituds que compleixen totes les condicions exigides en les 
bases de la convocatòria.
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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 2/2021 en execució del procés extraordinari 
d’estabilització d’ocupació temporal, per a la provisió, pel sistema de concurs oposició lliure, 
d’una plaça de Tècnic/a Superior d’Educació, grup de classificació A1, de la plantilla de 
personal laboral de l’Ajuntament de Granollers i constitució d’una borsa de treball, de les 
persones relacionades a continuació:

Aspirants admesos/es definitivament

Nom Català Taxes Admesos 
ACACIO*ARIAS,RAQUEL SI SI Admès/a
ARMENGOL*POYATO,VICTORIA SI SI Admès/a
BATET*GOMEZ DEL MORAL,JOANA SI SI Admès/a
GABERN*GUILERA,PERE SI SI Admès/a
ORTEGO*COBOS,AROA SI SI Admès/a
PI*DURAN,ROSER SI SI Admès/a
PLAZA*SANCHEZ,ISIDRE SI SI Admès/a
PUIG*MARTIN,JORDI SI SI Admès/a

ROVIRA*RIBAS,CARLA SI SI Admès/a
TENA*MORALES,ENRIQUETA SI SI Admès/a

Aspirants exclosos/es definitivament

Nom Català Taxes Exclosos

HURTADO*CAUSSA,SERGI SI SI Exclòs/a

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 
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de Granollers (seuelectronica.granollers.cat).

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).

Cinquè. Establir la nova composició de l'òrgan de selecció, format per les persones 
següents:

Presidència
Titular Pau Juste Calvo, Director de Serveis de Recursos Humans i Organització
Suplent: Diego Castillo Giménez, Cap de servei de Recursos Humans i Prevenció de Riscos 
Laborals

Vocalia 1:
Titular: Montse Bosch Lata, Directora de l’EMT
Suplent: Anna Ma Piera López, Directora de l’Escola Municipal de Música Josep Ma Ruera

Vocalia 2:
Titular: Laura Pou Crusellas, Coordinadora Pedagògica de l’EMT
Suplent: Jordi Hernández Pérez, Administrador de l’EMT

Vocalia 3:
Titular: Esther Valls Gallinat, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya
Suplent: Anna Matas Avellas, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya

Secretaria:
Titular: Ester Serra i Mitjans, Gestora de Selecció
Suplent: Carme Barroso Salguero, Gestora de Formació
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Granollers, 06/05/2021

El Secretari General,

Granollers, 07/05/2021

L'Alcalde
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