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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 la designació dels membres del tribunal del procés selectiu 24/2017, 
per la provisió de forma interina, pel sistema de concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a 
mitjà/na en promoció de la ciutat,  grup de classificació A2, la plantilla de personal funcionari 
de l'Ajuntament de Granollers i constitució d'una borsa de treball

Número Expedient: 2/2018/13

Fets

En sessió de la Junta de Govern Local de data 17 d'octubre de 2017 es van aprovar les 
bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció 24/2017 per la provisió de 
forma interina, pel sistema de concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a mitjà/na en promoció 
de la ciutat, grup de classificació A2, la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de 
Granollers i constitució d'una borsa de treball.

En data 30 d'octubre de 2017 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
les bases i la convocatòria del procés 24/2017.

Per resolució d'alcaldia resolució d’alcaldia número 8061/2017, de 19 de desembre, es va 
aprovar la llista provisional d'admissió i exclusió al procés selectiu 24/2017 per la provisió de 
forma interina, pel sistema de concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a mitja/na en promoció 
de la ciutat, grup de classificació A2, la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de 
Granollers i constitució d'una borsa de treball.

Aquesta resolució establia la composició de l’òrgan de selecció, format per les següents 
persones:

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

Vocalia 1:
Titular: Sra. Roser Rodríguez Baches, Directora de Serveis de Planificació i Projectes
Estratègics
Suplent: Funcionari/ària en qui delegui

Vocalia 2:
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Titular: Membre designat per la Diputació de Barcelona
Suplent: Funcionari/ària en qui delegui

Vocalia 3:
Titular: Sr. Miquel Sigalat Navarro, com a membre designat de l'Escola d'Administració
Pública de Catalunya.
Suplent: Sra. Patrícia López Frias, com a membre designat de l'Escola d'Administració
Pública de Catalunya.

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

En data 9 de gener de 2018, la Diputació de Barcelona designa els membres del tribunal 
que han de formar part l’òrgan de selecció:

Vocalia 3:
Titular: Sra. Vanesa Mas López
Suplent: Sra. Monsterrat Giró Torrents

Fonaments de dret

L'article 72 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals.

Resolc

Primer.- Establir la composició dels membres designats per la Diputació de Barcelona que 
han de formar part de l'òrgan de selecció:

Vocalia 3:
Titular: Sra. Vanesa Mas López
Suplent: Sra. Monsterrat Giró Torrents
Segon.- Publicar aquesta resolució al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de  
Granollers i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers 
(seuelectronica.granollers.cat)" 

Segon.- Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la 
possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.
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La Secretària General

Granollers, 10/01/2018

L'Alcalde
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