
 

ANUNCI 

 
La Resolució d'alcaldia número E-1941/2016 de 3 d'abril, va aprovar la llista provisional d'admissió i 
exclusió al procés selectiu  2/2017 per la provisió de forma interina d’una plaça d'arquitecte/a, grup de 
classificació A1 de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Granollers, mitjançant el 
procediment de concurs oposició lliure i constitució d’una borsa de treball. 
 
Aquesta resolució concedeix un termini de deu dies naturals, 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 3 d'abril de 2017 a la seu electrònica de l'Ajuntament 
de Granollers (seuelectronica.granollers.cat). El termini per a presentar reclamacions ha finalitzat el dia 
14 d'abril de 2017. 
 
El dia 21 d'abril ha tingut lloc la prova de català. No s'ha presentat cap aspirant a fer la prova. 
 
 
Publicar la llista definitiva de les persones admeses i excloses per participar en el procés selectiu  2/2017 
per la provisió de forma interina d’una plaça d'arquitecte/a, grup de classificació A1 de la plantilla de 
personal funcionari de l’Ajuntament de Granollers, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure 
i constitució d’una borsa de treball relacionades a continuació: 
 



 
 
Aspirants admesos/es definitivament 
 

NIF
Admesos i 

exclosos

24345988M Admès/esa

35046521H Admès/esa

35107449L Admès/esa

35111845E Admès/esa

36573203Y Admès/esa

36967088Q Admès/esa

36969907Y Admès/esa

37292241H Admès/esa

38092582M Admès/esa

38125657Y Admès/esa

38792402G Admès/esa

38837636C Admès/esa

38844031K Admès/esa

38846200M Admès/esa

39343137G Admès/esa

40527898N Admès/esa

43408539H Admès/esa

43418164Y Admès/esa

43548859S Admès/esa

46137809Q Admès/esa

46772285Z Admès/esa

46803433C Admès/esa

47701371S Admès/esa

47704518B Admès/esa

47816353C Admès/esa

52140444L Admès/esa

52154215J Admès/esa

52164285D Admès/esa

52168949G Admès/esa

52420768L Admès/esa

53124936L Admès/esa

77115406V Admès/esa

77302427W Admès/esa

77605378C Admès/esa

77902409Y Admès/esa

79270807L Admès/esa

46067548C Admès/esa  



 

 
 
 
 
 
Aspirants exclosos/es definitivament 
 
 

NIF
Admesos i 

exclosos

33965380S Exclòs/osa

46548354B Exclòs/osa

47771721P Exclòs/osa  
 

 

 
 
 
 
 
 
Ester Serra i Mitjans 
Secretària del Tribunal 
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