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Selecció d'empleats públics (13)
 

Assumpte: Relatiu a a declarar finalitzat el procés selectiu 6/2017 per la provisió mitjançant 
el procediment de concurs oposició lliure, d'una plaça de tècnic/a mitjà/na de serveis i via 
pública, grup de classificació A2, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de 
Granollers.

Número Expedient: 363/2017/13

Fets:
En sessió de la Junta de Govern Local, de 25 de juliol de 2017, es van aprovar les bases del 
procés selectiu 6/2017 per la provisió, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, 
d'una plaça de tècnic/a mitjà/na de serveis i via pública, de grup de classificació A2, de la 
plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers. 

Mitjançant resolució d'Alcaldia núm. 6625/2017, de 24 d'octubre, es va aprovar la llista 
definitiva d'admesos i exclosos i la composició de l'òrgan de selecció.

El tribunal, en data 23 de novembre de 2017, acorda declarar finalitzat el procés selectiu, 
proposa nomenar a l'aspirant Sra. Maria Josep Puig Martínez com a funcionària interina de 
la plaça de tècnic/a mitjà/na de serveis i via pública, grup de classificació A2, 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.

Resolc

Primer.- Declarar finalitzat el procés de selecció 6/2017, per a la provisió mitjançant el 
procediment de concurs oposició lliure, d'una plaça de tècnic/a mitjà/na de serveis i via 
pública, de grup de classificació A2, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de 
Granollers:
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Segon.- Publicar l'anunci a l'e-tauler i al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de 
Granollers.

 

Nom Prova 
1

Prova 
2

Total 
oposició 
(sobre 

40)

Formac
ió

Experiè
ncia

Altres 
mèrits

Total 
mèrits

Entrev
ista Total procés

PUIG*MARTINEZ,M JOSEP 7,80 21,34 29,14 1,51 4,00 0,00 5,51 2,00 36,65
BARTROLI*ALMERA,JORDI 6,15 21,53 27,68 1,35 4,00 1,00 6,35 2,00 36,03
CAÑAS*GALLART,JORDI 8,40 17,78 26,18 0,00 0,00 0,00 0,00 26,18
TIO*LOPEZ,NURIA 5,75 16,86 22,61 0,90 0,00 0,10 1,00 23,61
GIL*CARVAJAL,MARTA 5,75 15,05 20,80 0,05 0,00 0,20 0,25 21,05
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La Secretària General

Granollers, 30/11/2017

L'Alcalde
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