
 
 

 

ANUNCI LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS 
 

Per resolució d’alcaldia E-4772/2019, de 4 de juliol, s’aprova la llista provisional elevada a 

definitiva d'admesos i exclosos i per resolució d’alcaldia E-5082/2019, de 15 de juliol es 

realitza una esmena de la llista definitiva d’admesos i exclosos al procés de selecció 12/2019 

per la provisió de cinc places de professor/a d’educació secundària, grup de classificació A1 

de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Granollers i constitució d’una borsa 

de treball i una plaça interina de professor/a d’educació secundària, grup de classificació A2. 

 

En data 12 i 13 de setembre de 2019 té lloc el concurs de mèrits, amb els resultats següents: 

 

D’acord amb les bases la puntuació màxima de la fase de concurs és de 10 punts, de manera 

que aquells aspirants que amb la suma de puntuació de formació, experiència o d’altres 

mèrits superin el màxim, tenen 10 punts de còmput total. 

Les persones aspirants podran formular les al·legacions que considerin convenients en el 

termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional 

de mèrits. En aquest punt del procés s'acceptarà únicament documentació relativa a 

l'acreditació de mèrits inclosos en la sol·licitud. Finalitzat aquest termini i resoltes les 

reclamacions, es farà pública la llista definitiva de puntuacions finals de la fase de concurs.  

 

 

 

Ester Serra Mitjans 

Secretària del tribunal 

Especialitat Nom Formació Experiència Altres mèrits

505 FOL GARCIA*MONTES,RUBEN 1,9 0,59 0

505 FOL HERNANDEZ*PEREZ,JORDI

505 FOL PELAEZ*RUBIO,MIREIA 0 0,25 0

505 FOL PIFERRER*MURELAGA,IRATXE 1 1,27 0

512 Organització i  projectes de fabricació mecànica DOMINGUEZ*MUIÑA,JORDI 1,68 5,95 2

512 Organització i  projectes de fabricació mecànica PONT*PI,DAVID 1,7 7 0

512 Organització i  projectes de fabricació mecànica VILCHES*ROCA,MIGUEL

518 Processos Sanitaris ARBOIX*PEREJAMO,MONTSERRAT 4,6 0,38 1,69

518 Processos Sanitaris CATALAN*GARCIA,NATALIA

518 Processos Sanitaris FERNANDEZ*ENCINAS,ALBA 1 0,7 1,55

518 Processos Sanitaris LOPEZ*AMAT,RAQUEL

518 Processos Sanitaris PASCUAL*FUSTER,MERITXELL 3,65 4,66 0,9

525 Sistemes electrotècnics i  automàtics GARCIA*ALEMANY,ROGER 1,55 1,24 0,2

525 Sistemes electrotècnics i  automàtics MAQUEDA*GONZALEZ,JUAN JAVIER

MA Matemàtiques ALVAREZ*VILARO,EVA

MA Matemàtiques MUÑOZ*ARAGON,PEDRO 0,38 0,7 0,3

MA Matemàtiques TUSET*SERRA,LLUIS
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