
1 / 2

Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:  
11342752007161246231 a  https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

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 declarar finalitzat el procés selectiu 23/2017 per la provisió, mitjançant 
el procediment de concurs oposició lliure, d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana de 
desenvolupament rural, grup de classificació A2, de la plantilla de personal laboral de 
l'Ajuntament de Granollers.

Número Expedient: 402/2017/13

Fets:
En sessió de la Junta de Govern Local, de 26 de setembre de 2017, es van aprovar les 
bases del procés selectiu 23/2017 per la provisió, mitjançant el procediment de concurs 
oposició lliure, d'una plaça de tècnic/a mitjà/na de desenvolupament rural, de grup de 
classificació A2, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Granollers.

Mitjançant resolució d'Alcaldia núm. 7687/2017, d'1 de desembre, es va aprovar la llista 
definitiva d'admesos i exclosos i la composició de l 'òrgan de selecció.

El tribunal, en data 19 de desembre de 2017, acorda declarar finalitzat el procés selectiu, 
proposa contractar a l'aspirant Sr. Vicenç Planas Herrero com tècnic mitjà de 
desenvolupament rural, 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 23/2017, per a la provisió mitjançant el 
procediment de concurs oposició lliure, d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana de 
desenvolupament rural, de grup de classificació A2, de la plantilla de personal laboral de l 
'Ajuntament de Granollers, d'acord amb el detall següent:
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Nom Total procés

PLANAS*HERRERO,VICENÇ 31,80

SALA*FARGAS,BERNAT 24,16

JORDI*PINATELLA,MOISES 23,04

Segon.- Donar publicitat d'aquesta resolució mitjançant la seva publicació al tauler d'edictes 
electrònic de l'Ajuntament de Granollers.
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Granollers, 21/12/2017

La Secretària General

Granollers, 21/12/2017

L'Alcalde
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