
1 / 3

Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:  
11777130643532437034 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 declarar finalitzat el procés selectiu 14/2017 per la provisió de forma 
interina de dues places de tècnic/a superior en museística, grup de classificació A1, de la 
plantilla de l'Ajuntament de Granollers, pel procediment de concurs oposició lliure.

Número Expedient: 23/2018/13

Fets

En sessió de la Junta de Govern Local, de 24 d’octubre de 2017, s’han aprovat les bases i la 
convocatòria que han de regir el procés de selecció 14/2017 per la provisió de forma interina, 
pel sistema de concurs oposició, de dues places de tècnic/a superior en museística,  grup de 
classificació A1, de la plantilla de l'Ajuntament de Granollers i constitució d'una borsa de 
treball. 

Mitjançant resolució d’alcaldia núm. E-213/2018 de 15 de gener, es va aprovar la llista 
definitiva d’aspirants admesos i exclosos.

El tribunal, en data 13 de gener de 2018, acorda finalitzat el procés selectiu d’acord amb el 
detall següent:
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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 selectiu 14/2017 per la provisió de forma interina de 
dues places de tècnic/a superior en museística, grup de classificació A1, de la plantilla de 
l'Ajuntament de Granollers, pel procediment de concurs oposició lliure i constitució d'una 
borsa de treball, d’acord amb el resultat següent:

Aspirant Formació Entrevista

917L 29,00 4,00 3,00 0,80 2 38,80
588D 25,00 4,00 4,50 0,20 2 35,70
233Z 28,00 0,05 2,30 0,10 30,45
959R 26,00 0,00 2,25 1,00 29,25
677W 23,50 0,00 2,45 0,00 25,95
444B 15,00 1,07 4,90 0,60 21,57
867A 16,50 0,00 3,75 0,60 20,85
103V 19,00 0,00 1,25 0,00 20,25
056E 17,00 0,11 1,05 0,40 18,56

Total 
oposició

Experiència 
professional

Altres 
mèrits 

Total 
procés

Aspirant

917L 38,80
588D 35,70
233Z 30,45
959R 29,25
677W 25,95
444B 21,57
867A 20,85
103V 20,25
056E 18,56

Total 
procés
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Segon.- Publicar l’anunci a l’e-tauler i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de 
Granollers. Notificar a les persones interessades la resolució, amb expressió de la 
possibilitat d’interposar-hi els recursos corresponents.
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Granollers, 19/02/2018

La Secretària General

Granollers, 20/02/2018

L'Alcalde
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