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Selecció d'empleats públics (13)
 
Assumpte: Relatiu a aprovar la llista definitiva d'admissió i exclusió al procés selectiu 
11/2017 del concurs de mèrits i capacitats per la provisió del lloc de treball d'administratiu/va 
de recaptació.

Número Expedient: 307/2017/13

Fets:
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 24 d'octubre de 2017, va aprovar les bases i la 
convocatòria 11/2017 del concurs de mèrits i capacitats per la provisió del lloc de treball 
d'administratiu/va de recaptació.

L'anunci de la convocatòria es va publicar al tauler d'edictes electrònic en data 25 d'octubre 
de 2017.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 9 de novembre de 2017.

Fonaments de dret :
L’article 77.2 del Decret 214/1990, 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 .

Resolc

Primer.- Declarar aprovada la llista de les persones admeses i excloses per participar en el 
procés selectiu 11/2017 del concurs de mèrits i capacitats per la provisió del lloc de treball 
d'administratiu/va de recaptació.

Aspirants admesos/es:

https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio


2 / 2

Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:  
11342751663045050741 a  https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

Nom Català Admesos / 
Exclosos

ANTON*MARTIAÑEZ,FRANCISCO J. SI Admès
CAPAFONS*CORIA,FRANCESC SI Admès
FRAGA*FRANCO,MARIA JOSE SI Admesa
PAREJO*ALVAREZ,JUAN JESUS SI Admès

Aspirants exclosos/es:

No hi ha aspirants exclosos/es

L'admissió al procés selectiu no implica el reconeixement a les persones interessades de la 
possessió dels requisits exigits a les bases.

Atès que no hi ha aspirants exclosos, l'anterior relació d'admesos i exclosos s'eleva a 
definitiva.

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.- Establir que la prova pràctica del procés selectiu es durà a terme d'acord amb el 
calendari següent:

Data: el dia 23 de novembre de 2017 a les 9:30 hores.
Lloc: a determinar.
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La Secretària General

Granollers, 16/11/2017

L'Alcalde
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