
1 / 3

Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:  
11342752224340311013 a  https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

Alcaldia  
Recursos Humans  
pl.Porxada 6, 1a planta - 08401 Granollers  Tel: 938426619  Fax: 938426828   rrhh@ajuntament.granollers.cat  

 

Selecció d'empleats públics (13)
 
Assumpte: Relatiu a aprovar la llista provisional d'admissió i exclusió al procés selectiu 
15/2017 per la provisió de forma interina, pel sistema de concurs oposició, d'una plaça 
d'arqueòleg/òloga, grup de classificació A1, la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament 
de Granollers i constitució d'una borsa de treball.
 

Número Expedient: 270/2017/13

Fets:
En sessió de la Junta de Govern Local de data 4 de juliol de 2017 es van aprovar les bases i 
la convocatòria que han de regir el procés de selecció 15/2017 per la provisió de forma 
interina, pel sistema de concurs oposició, d'una plaça d'arqueòleg/òloga, grup de 
classificació A1, la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers i constitució 
d'una borsa de treball. 

En data 20 de juliol de 2017 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona les 
bases i la convocatòria del procés 15/2017 per la provisió de forma interina, pel sistema de 
concurs oposició, d'una plaça d'arqueòleg/òloga, grup de classificació A1, la plantilla de 
personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers i constitució d'una borsa de treball. 

En data 9 d'agost 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.

Resolc
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Primer.- Declarar aprovada la llista provisional de les persones admeses i excloses per 
participar en el  procés selectiu 15/2017 per la provisió de forma interina, pel sistema de 
concurs oposició, d'una plaça d'arqueòleg/òloga, grup de classificació A1, la plantilla de 
personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers i constitució d'una borsa de 
treball,relacionades a continuació:

Aspirants admesos/es 

Nom Català Taxes Admesos / 
Exclosos

ARDIACA*RODRIGUEZ,JORDI C S Admès
BORDAS*TISSIER,ANA MARIA C S Admesa
CASTELLA*FOSCH,MARINA C S Admès
ESTEVE*GRACIA,XAVER C S Admès
FLOREZ*SANTASUSANA,MARTA C S Admès
GEIS*ELIAS,XAVIER C S Admès
GUARDIA*LLORENS,MARC C S Admès
MARTIN*OLIVERAS,ANTONIO C S Admès
MATAS*PAREJA,OSCAR C S Admès
MERINO*SERRA,JORDI C S Admès
MILLAN*GIL,ADRIA C S Admès
MOLERA*CLOTA,SANTIAGO C S Admès
RIBA*CANO,DAVID FRANCISCO C S Admès
RIGO*JOVELLS,ANTONIO C S Admès
SANCHEZ*MEDINA,GERMINAL C S Admès
SORIANO*LLOPIS,IGNACIO C S Admès
VALLDEPEREZ*AYXENDRI,MARIONA D S Admesa
VIDAL*SANCHEZ,ALEJANDRO C S Admès

Aspirants exclosos/es

Nom Català Taxes Admesos / 
Exclosos

Motiu 
exclusió

CANDELA*CALLADO,ROGER C  Exclòs Pagament taxes
DIAZ*GARCIA,MOISES C S Exclòs DNI Caducat
JUAREZ*PEREZ,LORENA C  Exclosa Pagament taxes
MORENO*SEGURA,FRANCISCO M C  Exclòs Pagament taxes
PAMIES*BARNIOL,BERTA C  Exclosa Pagament taxes
TERRATS*JIMENEZ,NOEMI C  Exclosa Pagament taxes
VALDES*MATIAS,PABLO C  Exclòs Pagament taxes
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VAZQUEZ*ALVAREZ,DANIEL C  Exclòs Pagament taxes
VENTURA*HERRERA,MARIA TERESA C S Exclosa DNI Caducat

Segon.- Establir que les proves selectives es duran a terme d'acord amb el calendari 
següent:

Data: 23 d'octubre de 2017
Hora: 9:30 h 
Lloc: Centre Vallès

Tercer.- Exposar al públic la relació completa de persones aspirants admeses i excloses 
provisionalment al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers i a la seu 
electrònica de l'Ajuntament de Granollers (seuelectronica.granollers.cat) 

Quart.- Concedir a les persones interessades un únic termini de deu dies naturals, a 
comptar de l'endemà de l'exposició pública de l'anunci d'aquesta resolució al tauler d'edictes 
electrònic de l'Ajuntament de Granollers, 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, i la indicació de l'especialitat en els 
termes que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu comú de les administracions públiques.

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.   Notificar a les persones 
interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos 
corresponents.
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La Secretària General

Granollers, 26/09/2017

L'Alcalde
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