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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  declarar finalitzat el procés selectiu 22/2017 per la provisió de forma 
interina, pel sistema de concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a mitjà/na en comunicació, 
grup de classificació A2, la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Granollers i 
constitució d'una borsa de treball 

Número Expedient: 4/2018/13

Fets

En sessió de la Junta de Govern Local, de 10 d'octubre de 2017, es van aprovar les bases 
del procés selectiu 22/2017 per la provisió de forma interina, pel sistema de concurs 
oposició, d'una plaça de tècnic/a mitjà/na en comunicació,  grup de classificació A2, la 
plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Granollers i constitució d'una borsa de 
treball.

Mitjançant resolució d'Alcaldia núm. 7860/2017, de 13 de desembre, es va aprovar la llista 
definitiva d'admesos i exclosos i la composició de l'òrgan de selecció.

En data 22 de desembre de 2017, es publica el resultat del concurs de mèrits. 

Han presentat al·legacions a la valoració dels mèrits els següents aspirants:

1. L'aspirant 856Y en data 3 de gener demana una revisió dels mèrits. Un cop revisada la 
puntuació es comprova que no s’ha valorat correctament l’experiència laboral  ja que 
mancava un dels contractes que s'havia adjuntat. El tribunal acorda revisar-li la puntuació de 
l’experiència laboral d'1,82 a 2,18.

2. L'aspirant 179V en data 3 de gener demana una revisió dels mèrits, ja que consta com si 
no hagués acreditat cap mèrit. El tribunal revisar la documentació aportada i es detecta que 
s'havia omès la documentació d'aquest aspirant. La puntuació total obtinguda és la següent:

Formació Experiència Altres mèrits
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2,3 0,86 0,2
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En data 10 de gener de 2018, tenen lloc les entrevistes personals donant per tancat tot el 
procés,  d'acord amb el detall següent:

Aspirant Prova Formació Experiència Altres mèrits Entrevista Total procés

345M 26 3,1 0,96 0 1 31,06

856Y 27 0,8 2,18 0 0,8 30,78

476Z 24 1,6 4 0 0,9 30,50

450R 22 2,15 4 0 0,8 28,95

162E 21 3 3,71 0,2 0,5 28,41

744W 23 1,3 0,51 0,5 25,31

398Q 22 1,9 0,64 0,2 24,74

234N 21 2,8 0,71 0,2 24,71

179V 20 2,3 0,86 0,2 23,36

821R 22 1 0,04 0,1 23,14

096Z 22 0,55 0 0,2 22,75

816M 16 1,9 4,03 0,5 22,43

165B 21 0 0 0 21

916V 16 2,9 0,89 0,2 19,99

189K 18 1,2 0,75 0 19,95

El tribunal, en data 10 de gener de 2018, acorda declarar finalitzat el procés selectiu, 
proposa contractar a l'aspirant Sra. Anna Entraigas Tena com tècnic/a mitjà/na de 
comunicació, 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 
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servei de les entitats locals.

Resolc

Primer.- Declarar finalitzat el procés de selecció 22/2017 per la provisió de forma interina, 
pel sistema de concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a mitjà/na en comunicació,  grup de 
classificació A2, la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Granollers i constitució 
d'una borsa de treball, d'acord amb el detall següent: 

 

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, 12/01/2018

La Secretària General

Granollers, 12/01/2018

L'Alcalde
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