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Alcaldia  
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Selecció d'empleats públics (13)
 
Assumpte: Relatiu a declarar finalitzat 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
 

Número Expedient: 302/2017/13

Fets

Mitjançant resolució d’alcaldia E-6000/2017, de 26 de setembre, aprova la llista provisional 
d'admesos  i exclosos al 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.

El tribunal, en data 30 d'octubre de  2017, acorda declarar finalitzat el procés selectiu i 
proposa nomenar a l'aspirant Marc Guardia Llorens com a funcionari interí de la plaça 
d'arqueòleg, grup de classificació A1, atès que ha estat l'aspirant amb major puntuació i 
estableix la borsa de treball de les persones que han aprovat el procés, en una relació 
ordenada segons la puntuació obtinguda i d'acord amb allò establert a la base 9a de les 
bases reguladores del procés.

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.
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Proposo

Primer.-Declarar finalitzat 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.

Nom Prova Formació Experiència Altres 
mèrits Entrevista Total 

procés
GUARDIA*LLORENS,MARC

27 1,1 5,32 0,6 2 36,02

RIGO*JOVELLS,ANTONIO
21,75 0 1,15 1 2 25,9

MARTIN*OLIVERAS,ANTONIO
16,5 3 2,74 1 2 25,24

FLOREZ*SANTASUSANA,MARTA
17,25 1,5 1,18 1 No 

presentada 20,93

Segon.- Exposar 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). 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, 13/11/2017

L'Alcalde
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