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Selecció d'empleats públics (13)
 
Assumpte: Relatiu a declarar finalitzat el procés selectiu 20/2017 per la provisió, pel 
sistema de concurs oposició per promoció interna, de dues places de tècnic/a mig en gestió 
administrativa, grup de classificació A2, de l'escala d'administració general, subescala 
tècnica, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers

Número Expedient: 287/2017/13

Fets

En sessió de la Junta de Govern Local, de 6 de juny de 2017, es van aprovar les bases del 
procés selectiu 20/2017 per la provisió, pel sistema de concurs oposició per promoció 
interna, de dues places de tècnic/a mig en gestió administrativa, grup de classificació A2, de 
l'escala d'administració general, subescala tècnica, de la plantilla de personal funcionari de l 
'Ajuntament de Granollers.

Mitjançant resolució d'Alcaldia núm. 95/2017, de 7 d'agost, es va establir la composició de 
l'òrgan de selecció.

El tribunal, en data 6 d'octubre de 2017, acorda declarar finalitzat el procés selectiu, d'acord 
amb el detall següent:

Nom Prova 1 Prova 2 Formació Experiència Altres 
mèrits

Total 
procés

PORTERO*TRUJILLO,DOLORS 7,8 8,5 2 5 0 23,30
DABAU*MINISTRAL,ESTER 7,7 6 5,2 3,35 0 22,25

Fonaments de dret

Article 80 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al 
servei de les entitats locals.

Proposo

Primer.- Declarar finalitzat el procés de selecció 20/2017 per la provisió, pel sistema de 
concurs oposició per promoció interna, de dues places de tècnic/a mig en gestió 
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administrativa, grup de classificació A2, de l'escala d'administració general, subescala 
tècnica, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers.

Nom Total procés
PORTERO*TRUJILLO,DOLORS 23,30
DABAU*MINISTRAL,ESTER 22,25

Segon.- Publicar l'anunci a l'e-tauler i al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de 
Granollers. Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la 
possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.
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Granollers, 30/10/2017

La Secretària General

Granollers, 30/10/2017

L'Alcalde
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