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Selecció d'empleats públics (13)
 
Assumpte: Relatiu a rectificar l'errada detectada a la resolució número E-610/2018 del procés 
selectiu 24/2017 per la provisió, pel sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça de tècnic/a 
mitjà/na en promoció de la  ciutat, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers, 
grup de classificació A2,  mitjançant concurs oposició lliure i constitució d'una borsa de treball.

Número Expedient: 14/2018/13 

Fets

El tribunal, en data 29 de gener de 2018, acorda declarar finalitzat el procés de selecció 24/2017 pe 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 d'acord amb el detall següent:

Aspirant Prova Formació Experiència Altres mèrits Total procés

658S 25 1 0 0,1 51,1

744W 24 0 0 0 48

Un cop publicat l’anunci  a l’e-tauler i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Granollers, s’ha 
detectat un error material a la suma total de la puntuació obtinguda pels aspirants que han aprovat el 
procés.

Fonaments de dret 

I. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú, en virtut del 
qual les Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de part, 
els error materials , de fet o aritmètics existents en els seus actes.
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Resolc

Primer.- Rectificar del punt primer de la resolució, la puntuació obtinguda pels aspirants que han 
aprovat el procés, segons detall:

Aspirant Prova Formació Experiència Altres mèrits Total procés

658S 25 1 0 0,1 26,1

744W 24 0 0 0 24

Segon.- Publicar l’anunci amb la correcció incorporada a l’e-tauler al tauler d’edictes electrònic de 
l’Ajuntament de Granollers i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Granollers.
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La Secretària General

Granollers, 05/02/2018

L'Alcalde
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