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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 definitiva d'admissió i exclusió al procés selectiu 
23/2017 per la provisió de forma interina d'una plaça de tècnic/a mig de desenvolupament 
rural, grup de classificació A2, de la plantilla de personal laboral, pel procediment de concurs 
oposició lliure. 

Número Expedient: 364/2017/13

Fets
En sessió de la Junta de Govern Local de data 26 de setembre de 2017 es van aprovar les 
bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció 23/2017 per la provisió, pel 
sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça de tècnic/a mig en desenvolupament rural, de 
la plantilla de personal laboral, grup de classificació A2, mitjançant concurs oposició lliure i 
constitució d'una borsa de treball.

En data 9 d'octubre de 2017 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona les 
bases i la convocatòria del procés 23/2017.

En data 30 d'octubre de 2017 va finalitzar el període de presentació d'instàncies.

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

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


2 / 3

Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:  
11342752102477663161 a  https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

Primer.- “Primer.- Declarar aprovada la llista definitiva de les persones admeses i excloses 
per participar en el procés selectiu 23/2017 per la provisió, pel sistema de concurs oposició 
lliure, d'una plaça de tècnic/a mig de desenvolupament rural, grup de classificació A2, en 
règim d'interinitat, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, relacionades a 
continuació:

Aspirants admesos/es

Nom Acreditació català Admesos / Exclosos

CALBET*DOMINGO,YAGO Manca Admès
ESPUNY*SANCHO,ANDREA SI Admesa
JORDI*PINATELLA,MOISES SI Admès
MARTINEZ*MARTINEZ,LAURA SI Admesa
MIGUEL DE*GODOY,SERGIO SI Admès
PLANAS*HERRERO,VICENÇ SI Admès
SALA*FARGAS,BERNAT SI Admès
SANZ*TEJADA,NURIA SI Admesa
TIO*LOPEZ,NURIA SI Admesa

Aspirants exclosos/es

No hi ha aspirants exclosos

Atès que no hi ha aspirants exclosos, l'anterior relació d'admesos i exclosos s'eleva a 
definitiva.
Segons el previst a la base 6a de les bases reguladores del procés selectiu 23/2017, 
l'admissió al procés selectiu no implica el reconeixement a les persones interessades de la 
possessió del requisits exigits a les bases. Per tal de poder ser nomenat, un cop finalitzat el 
procés selectiu, l'aspirant proposat per el seu nomenament haurà de presentar la 
documentació acreditativa de les condicions exigides a la base 3a.

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.- Les persones que no han acreditat el coneixement de català com a mínim amb el 
nivell C1, hauran de superar, amb caràcter obligatori i eliminatori, la prova de coneixements.

El coneixement de la llengua catalana requerit (nivell C1) podrà acreditar-se fins al dia de la 
prova de català que serà:

Data: 14 de desembre de 2017
Hora: 9:30 h
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Lloc: Consorci de Normalització Lingüística del Vallès Oriental
Av. Enric Prat de la Riba, 84

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

Data: 15 de desembre de 2017
Hora: 11:00 h
Lloc: Sala d'actes de la policia local
C/Princesa, 55

Cinquè.- Establir la composició de l'òrgan de selecció, format per les persones següents:

Presidència.
Titular: Sr. Diego Castillo Giménez, Cap de gestió i desenvolupament de Recursos Humans
Suplent: Sra. Montserrat Domènech Borrull, Cap de servei de Recursos Humans

Vocalia 1:
Titular: Sra. Elisabet Díez Caballero, membre designat per l'Escola d'Administració
Pública
Suplent: Sr. Enric Costa Argemí, membre designat per l'Escola d'Administració Pública

Vocalia 2
Titular: Sra. Carme Garrido López, tècnica de dinamització del sector agrari, del Consell 
Comarcal
del Vallès Oriental.
Suplent: empleat públic en qui delegui

Vocalia3
Titular: membre designat per la Diputació de Barcelona
Suplent: empleat públic en qui delegui

Secretaria
Titular: Ester Serra i Mitjans, Responsable de selecció
Suplent: Carme Barroso Salguero, Responsable de Formació

Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.
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Granollers, 30/11/2017

La Secretària General

Granollers, 01/12/2017

L'Alcalde
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