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Núm. Resolució: E-2241/2019

Selecció d'empleats públics (13)
Assumpte: Relatiu a aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció 2/2019 del
concurs de mèrits i capacitats per la selecció de director/a de l'Escola Municipal Salvador
Llobet de l'Ajuntament de Granollers
Número Expedient: 4/2019/13
Fets
En sessió de la Junta de Govern Local de data 22 de gener de 2019 es van aprovar les
bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció 2/2019 del concurs específic
de mèrits i capacitats per la selecció de director/a de l’Escola Municipal Salvador Llobet de
l’Ajuntament de Granollers.
En data 31 de gener de 2019 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
les bases i la convocatòria del procés de selecció 2/2019.
En data 18 de març de 2019 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.
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.
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
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participar en el procés de selecció 2/2019 del concurs específic de mèrits i capacitats per la
selecció de director/a de l’Escola Municipal Salvador Llobet de l’Ajuntament de Granollers
relacionades a continuació:
Aspirants admesos/es
Aspirant

Admesos

SALCEDO LUQUE, ADELA

Admesa

No hi ha aspirants exclosos
Atès que no hi ha aspirants exclosos, l'anterior relació d'admesos i exclosos s'eleva a
definitiva.
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 ) .
Tercer.Establir que l’exposició i defensa del projecte presentat es durà a terme d'acord amb
el calendari següent:
Data: 3 d’abril de 2019
Hora: 9:30 h
Lloc: Escola Municipal Salvador Llobet
C/ Roger de Flor, 64
Quart. Establir la composició de l'òrgan de selecció, format per les persones següents:
Presidència
Titular:Libo Luna , cap de servei d’Educació
Suplent: Funcionari/ària en qui delegui
Vocalia 1:
Titular: Carles Lax, representant municipal al Consell Escolar
Suplent: Funcionari/ària en qui delegui
Vocalia 2:
Titular: Núria Maynou, representant al Consell Escolar
Suplent:Funcionari/ària en qui delegui
Vocalia 3:
Titular: Anahí Melero, representat del Claustre
Suplent:Funcionari/ària en qui delegui
Secretaria
Titular:Ester Serra, gestora de Selecció
Suplent: Carme Barroso, gestora de Formació
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Assistirà com a assessor l’inspector del centre, Vicent Roig

L'Alcalde

La Secretària General

Signat digitalment per JOSEP MAYORAL
ANTIGAS
Data: 01/04/2019 15:59:58

Signat digitalment per CATALINA
DOLORES VICTORY MOLNE
Data: 01/04/2019 15:27:41

Granollers, 01/04/2019

Granollers, 01/04/2019
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