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Us comunico que en data  12 de desembre de 2013, l'alcalde Josep Mayoral i Antigas ha dictat la 
resolució que literalment transcric  :

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

Relatiu a aprovar la llista provisional d'admissió i exclusió al procés selectiu 6/2013 per a la creació 
d'una borsa de treball per cobrir places vacants o substituir personal amb dret a reserva de lloc de 
treball de treballadors/es socials.,

FetsFetsFetsFets    ::::

Per Resolució de l'Alcaldia núm. 904/2013, de 22 d'octubre,  es va aprovar les bases del procés 
selectiu 06/2013 per a la creació d'una borsa de treball per cobrir places vacants o substituir 
temporalment personal amb dret a reserva de lloc de treball de treballadors/es socials.

El dia 5 de desembre de 2013 ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds . 

S'ha  donat publicitat en els termes indicats per la llei .

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments 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 que es van 
aprovar mitjançant la resolució d'Alcaldia núm. 904/2013, de 22 d'octubre.

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 allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent, 

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Declarar aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses per participar en el 
procés selectiu 06/2013 per a la creació d'una borsa de treball per cobrir places vacants o substituir 
temporalment personal amb dret a reserva de lloc de treball de treballadors/es socials, relacionades a 
continuació segons el registre d'entrada de les seves sol·licituds:



Aspirants admesosAspirants admesosAspirants admesosAspirants admesos ////eseseses::::

sol·licitudsol·licitudsol·licitudsol·licitud
personapersonapersonapersona
aspirantaspirantaspirantaspirant

OposicióOposicióOposicióOposició
Primera provaPrimera provaPrimera provaPrimera prova     

((((    CatalàCatalàCatalàCatalà    ))))

21775/2013 CastellsBB exempt/a

21852/2013 SolerMO exempt/a

21901/2013 GonzálezPMC exempt/a

21928/2013 AleuMJ exempt/a

21952-21980/2013 ArandaCAM exempt/a

21955/2013 AnfrunsDME

21994/2013 LunaAAC exempt/a

22013/2013 GonzalezLR exempt/a

22014/2013 RoigLG exempt/a

22053/2013 MartínezMMA exempt/a

22081/2013 NietoGS exempt/a

22107/2013 MarquèsGMA exempt/a

22119/2013 BonilloGMP exempt/a

22142/2013 RayaGA exempt/a

22192/2013 MataDA exempt/a

22226/2013 GálvezPMV exempt/a

22240/2013 LapacóMJ exempt/a

22259/2013 BerbelOMA exempt/a

22281/2013 MaclinaFL exempt/a

22282/2013 JodarBI exempt/a

22300-22702/2013 AlcaideAML

22320/2013 ArreguiVL exempt/a

22323/2013 MarinLA exempt/a

22338/2013 DescalsPE exempt/a

22346/2013 VallabrigaRS exempt/a

22377/2013 GómezWNV exempt/a

22384/2013 FernándezSJ exempt/a

22421/2013 DiazGJ exempt/a

22425/2013 PizarroFE exempt/a

22438/2013 PérezCJ exempt/a

22460/2013 GarciaFJG exempt/a

22464/2013 VílchezOMD exempt/a

22471/2013 CasaresVD

22472/2013 ArtésNA exempt/a

22491/2013 CazeresBC exempt/a

22501/2013 VenturaTM exempt/a

22506/2013 DíezPP exempt/a

22552/2013 GutierrezNL exempt/a

22719/2013 SabaterCA exempt/a

GEN130543TX LópezCM exempt/a

    



Aspirants exclososAspirants exclososAspirants exclososAspirants exclosos ////es provisionalmentes provisionalmentes provisionalmentes provisionalment     ::::

sol·licitudsol·licitudsol·licitudsol·licitud persona aspirantpersona aspirantpersona aspirantpersona aspirant motiu de lmotiu de lmotiu de lmotiu de l ''''exclusióexclusióexclusióexclusió

22714/2013 EstebanPEM documentació presentada fora 
de termini

           
SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Exposar al públic la relació completa de persones aspirants admeses i excloses en el tauler 
d'anuncis del Servei de Recursos Humans de l'Ajuntament, situat a la Plaça de la Porxada 6, 1r. pis,  i 
al web municipal www.granollers.cat, a l'apartat l'Ajuntament, subapartats Exposició pública, Oferta 
pública.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Concedir a les persones interessades un únic termini de deu dies hàbils, a comptar de 
l'endemà de l'exposició pública d'aquesta resolució al tauler d'anuncis del Servei de Recursos 
Humans i al web de l'Ajuntament, per presentar al·legacions i possibles reclamacions, d'acord amb la 
base 9a. de les bases que regeixen aquest procés de selecció,  en els termes que estableix l'article 71 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Les al·legacions presentades s'hauran de resoldre en el termini de 30 dies següents a la finalització 
del termini  per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les 
al·legacions s'entenen desestimades.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Establir que les proves selectives s'iniciaran el dia 8 de gener de 2013 i seguiran d'acord amb 
el calendari següent:

Fase primeraFase primeraFase primeraFase primera....    OposicióOposicióOposicióOposició ....    Primera provaPrimera provaPrimera provaPrimera prova::::    1111rrrr....exerciciexerciciexerciciexercici     ----    coneixements de la llengua catalanaconeixements de la llengua catalanaconeixements de la llengua catalanaconeixements de la llengua catalana    ::::                                    
Data  Hora Lloc

8 de gener 9.30 h Sala de formació de Recursos Humans
Can Puntas (c. Santa Elisabet 16, 2n. 

Granollers)

Les persones que no han acreditat el coneixement de català amb un nivell de suficiència (nivell C) 
hauran de superar, amb caràcter obligatori i eliminatori, la prova de coneixements corresponent al 
nivell exigit. La qualificació dels/de les aspirants en aquesta prova serà la d'apte/a o no apte/a.

Fase primeraFase primeraFase primeraFase primera ....    OposicióOposicióOposicióOposició ....    Primera provaPrimera provaPrimera provaPrimera prova ::::    2222nnnn....exerciciexerciciexerciciexercici     ----    coneixements de la llengua castellanaconeixements de la llengua castellanaconeixements de la llengua castellanaconeixements de la llengua castellana

D'acord amb la documentació presentada, totes les persones aspirants estan exemptes de fer la prova 
de coneixements de llengua castellana.

Fase primeraFase primeraFase primeraFase primera ....    OposicióOposicióOposicióOposició ....    Segona provaSegona provaSegona provaSegona prova ::::    coneixements específicsconeixements específicsconeixements específicsconeixements específics

Data Hora Lloc
9 de gener 9.30 h. Sala d'Actes de la Policia Local (c. Princesa, 75.  Granollers)  

Les puntuacions obtingudes per les persones aspirants que hagin superat cada una de les proves, 
juntament amb la data, hora, i lloc de realització de la prova següent, s'exposaran al tauler d’anuncis 
del Servei de Recursos Humans i al web de l’Ajuntament. "

La secretaria general

             

Aurora Corral Garcia

Granollers, 18 de desembre de 2013


