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Regidoria d'Hisenda i Recursos Humans
Recursos Humans
pl.Porxada 6, 1a planta - 08401 Granollers. Tel. 93 842 66 19. Fax 93 842 68 28. Email rrhh@ajuntament.granollers.cat

 

 
Selecció d'empleats públics
 
Assumpte: Relatiu a aprovar la llista definitiva d'admissió i exclusió al procés selectiu 15/2016
per a la provisió de forma interina d'una plaça de tècnic/a superior en economia, de la plantilla
de  personal  funcionari  de  l'Ajuntament  de  Granollers,  grup  de  classificació  A1,  mitjançant
concurs oposició lliure i constitució d'una borsa de treball.
 
Número Expedient: 14/2016/13
 
Fets
 
La  Resolució  del  Regidor  d'Hisenda  i  Recursos  Humans  número  E-3559/2016  de  10  de
novembre, va aprovar la llista provisional d'admissió i exclusió al procés selectiu 15/2016 per a
la  provisió  de forma interina d'una plaça de tècnic/a  superior  en economia,  de la  plantilla  de
personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers, grup de classificació A1, mitjançant concurs
oposició lliure i constitució d'una borsa de treball.

 
Aquesta  resolució  concedeix  un  termini  de  deu  dies  hàbils,  a  comptar  de  l'endemà  de
l'exposició  pública  d'aquesta  resolució  al  tauler  d'edictes  electrònic  de  l'Ajuntament  de
Granollers i  a  la  seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers (seuelectronica.granollers.cat)
per  formular  les  reclamacions  oportunes  i  esmenar  els  defectes  que  s'hagin  produït
exclusivament  respecte  a  la  sol·licitud,  el  document  identificatiu  i  l'exempció  de  la  prova  de
llengua catalana, en els termes que estableix l'article 73 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 
L'anunci  de  la  Resolució  va  sortir  publicat  en  data  10  de  novembre  de  2016  a  la  seu
electrònica  de  l'Ajuntament  de  Granollers  (seuelectronica.granollers.cat  ).  El  termini  per  a
presentar reclamacions ha finalitzat el dia 24 de novembre de 2016.
 
Durant  el  termini  de  presentació  de  reclamacions  l'aspirant  amb  NIF  14.268.101M,  ens
comunica  que  no  consta  a  la  llista  provisional  tot  i  haver-se  presentat  dins  del  termini  amb
número de registre 2016020368 i passa a ser ADMÈS.
 
El  dia 24 de novembre ha tingut  lloc la prova de català.  L'aspirant  amb NIF 38.557.687G ha
realitzat la prova de nivell C i ha resultat APTA.
 
 
 
Fonaments de dret
 
 
L'article 77.2  del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
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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.
 
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,
relatiu a l'esmena i millora de la sol·licitud.
 
D'acord  amb  l'article  105.2  de  la  Llei  30/92,  de  26  de  novembre,  Règim  jurídic  de  les
administracions públiques i del procediment administratiu comú "les administracions públiques
poden,  rectificar  en  qualsevol  moment,  d'ofici  o  a  instància  dels  interessats,  els  errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes"
 
Resolc
 
Primer.-  "Primer.-  Declarar aprovada la llista definitiva de les persones admeses i excloses
per participar en el procés selectiu 15/2016 per a la provisió de forma interina d'una plaça de
tècnic/a  superior  en  economia,  de  la  plantilla  de  personal  funcionari  de  l'Ajuntament  de
Granollers, grup de classificació A1, mitjançant concurs oposició lliure i constitució d'una borsa
de treball.  relacionades a continuació:
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Aspirants admesos/es definitivament

 

 
 
Aspirants exclosos/es definitivament

 

 
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.-  Contra  aquest  acte  administratiu,  que  és  definitiu  en  via  administrativa,  es  podrà
interposar,  amb  caràcter  potestatiu,  recurs  de  reposició  davant  l'òrgan  que  l'ha  dictat,  en  el
termini  d'un  mes  a  comptar  des  del  dia  següent  a  la  recepció  d'aquesta  notificació.
Alternativament,  s'hi  podrà  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  els  jutjats
contenciosos  administratius  de  la  província  de  Barcelona,  en  el  termini  de  dos  mesos  a
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comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes
des  de  la  seva  interposició  sense  que  hagi  estat  resolt,  s'entendrà  desestimat  per  silenci
administratiu  i  a  partir  de  l'endemà  podrà  ésser  interposat  recurs  contenciós  administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis
mesos.

No obstant  això,  podreu  exercitar  qualsevol  altra  acció  si  ho  considereu  convenient."  Contra
aquest  acte  administratiu,  que  és  definitiu  en  via  administrativa,  es  podrà  interposar,  amb
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a
comptar  des  del  dia  següent  a  la  recepció  d'aquesta  notificació.  Alternativament,  s'hi  podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la
província  de  Barcelona,  en  el  termini  de  dos  mesos  a  comptar  des  del  dia  següent  al  de  la
recepció d'aquesta notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes
des  de  la  seva  interposició  sense  que  hagi  estat  resolt,  s'entendrà  desestimat  per  silenci
administratiu  i  a  partir  de  l'endemà  podrà  ésser  interposat  recurs  contenciós  administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis
mesos.
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient.
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Granollers, 29/11/2016

La Secretària General

Granollers, 30/11/2016

El regidor delegat
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