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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 
22/2017 per la provisió de forma interina d'una plaça de tècnic/a mitjà/na de comunicació, 
grup de classificació A2, de la plantilla de personal laboral, pel procediment de concurs 
oposició lliure

Número Expedient: 395/2017/13

Fets

En sessió de la Junta de Govern Local, de 10 d'octubre de 2017, es van aprovar les bases i 
la convocatòria del procés de selecció 22/2017 per la provisió de forma interina d'una 
plaça de tècnic/a mitjà/na de comunicació, grup de classificació A2, de la plantilla de 
personal laboral, pel procediment de concurs oposició lliure.

Per resolució d'alcaldia núm. 7378/2017, de 23 de novembre, es va aprovar la llista 
provisional d'admesos i exclosos al procés selectiu 22/2017 per la provisió de forma 
interina d'una plaça de tècnic/a mitjà/na de comunicació, grup de classificació A2, de 
la plantilla de personal laboral, pel procediment de concurs oposició lliure. Aquesta 
resolució concedia un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de l'exposició pública 
al tauler d'edictes electrònic i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers 
(seuelectronica.granollers.cat), per formular les reclamacions oportunes i esmenar els 
defectes que s'han produït únicament respecte la sol·licitud, el document identificatiu i 
l'exempció de la prova de llengua catalana, en els termes que estableix l'articles núm. 73 de 
la Llei 39/2017, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

L'anunci de la resolució va sortir publicat el dia 23 de novembre de 2017 al tauler d'edictes 
electrònic de l'Ajuntament de Granollers (seuelectronica.granollers.cat) i ja ha finalitzat el 
termini per a presentar reclamacions. Un cop resoltes les reclamacions presentades, es 
proposa aprovar la llista definitiva d'admesos i exclosos

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 
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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

Primer.- Declarar aprovada la llista  definitiva  de les persones admeses i excloses per 
participar en el  procés selectiu 22/2017 per la provisió de forma interina d'una plaça de 
tècnic/a mitjà/na de comunicació, grup de classificació A2, de la plantilla de personal 
laboral, pel procediment de concurs oposició lliure, relacionades a continuació:
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Aspirants admesos/es
Nom Català

AGUDO*TORRES,DANIEL SI
ALMECIJA*SALVIA,CARLOS FRANCISCO SI
AMORES*SANCHEZ,DAVID NO
ARANDA*MAYOR,HELENA SI
BOYER*ESCUDERO,PATRICIA SI
CALBET*DOMINGO,CLARA SI
CAÑETE*CASTRO,SARA SI
CARABAÑO*CORTINA,MIQUEL SI
CASTELLO*FERRER,ANTONIA SI
CLARAMUNT*HUMET,MIREIA SI
CORTES*RUIZ,ESTHER SI
DIAZ*BARROSO,PATRICIA SI
DOMINGUEZ*PINTO,SARAI SI
DURAN*UBEDA,GEMMA SI
ENRIQUE*DONCEL,JESSICA SI
ENTRAIGAS*TENA,ANNA SI
FERNANDEZ*SIMON,BEGOÑA SI
FERRER*DOMENECH,MARIA JOSE SI
FONT CAMPENY, RAQUEL SI
GARCIA*BONILLA,GAVINA SI
GARCIA*ESTELLA,NURIA SI
GARCIA*RUZ,LIDIA SI
GONZALVO*GONZALEZ,ANNA SI
GUTIERREZ*RECUERO, CRISTINA SI
HEREDIA*EBRI,VERONICA SI
IBAÑEZ*APARICIO,CARMEN MARIA SI
LOIRE*GARCIA,MAR SI
MARGAIX*PARDOS,MARIA ISABEL SI
MORENO*CRUZ,JENNIFER SI
MORENO*RAMON,DAMERIS SI
RODRIGUEZ*CASTILLO,DAVID NO
RODRIGUEZ*URGELL,ALBA SI
ROIG*VIRGILI,ARNAU SI
SAN EMETERIO*LEOZ,GUSTAU SI
SEBASTIAN*MAINOU,LAIA SI
SOLE*BONAMUSA, ALBERT SI

Aspirants exclosos/es
Nom Català

SAEZ*REBOLLO,MARIA DEL CARMEN SI
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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 la composició de l 'òrgan de selecció, format per les persones següents:

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

Titular:  Sra. Roser Rodríguez Baches, Directora de Serveis de Planificació i Projectes 
Estratègics
Suplent: Sr. Imma Juncà Rossell, Periodista

Titular: Sra. Pilar Pereira González, directora de l'Àrea de relacions institucionals de 
l'Ajuntament de Parets del Vallès
Suplent: Funcionari/ària en qui delegui

Titular: Sr. Josep Pou Vilalta, membre designat per l'Escola d'Administració Pública de 
Catalunya.
Suplent. Sr. Ana Maria Navarro Calavia, membre designat per l'Escola d'Administració 
Pública de Catalunya. 

Secretaria:
Titular: Sra. Ester Serra i Mitjans, responsable de programes de Selecció.
Suplent: Sra. Carme Barroso Salguero, responsable de programació de formació.

Podrà assistir com a observador/a una persona membre de la Junta de Personal/Comitè 
d'Empresa que actuarà en el procés selectiu a títol individual, amb veu però sense vot.

El tribunal disposarà, si així ho creu convenient, la incorporació d'assessors especialistes 
perquè col·laborin amb els seus membres en la valoració de les proves.

L'abstenció i la recusació dels membres del tribunal s'han d'ajustar al que preveuen els 
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
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Granollers, 12/12/2017

La Secretària General

Granollers, 13/12/2017

L'Alcalde
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