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Selecció d'empleats públics (13)
 
Assumpte: Relatiu a aprovar la llista definitiva d'admissió i exclusió al procés selectiu 
3/2018 per la provisió, de forma interina, d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana en salut pública, 
grup de classificació A2, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers

Número Expedient: 85/2018/13

Fets

En sessió de la Junta de Govern Local de data 13 de març de 2018 es van aprovar les 
bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció 03/2018 per la provisió, 
de forma interina, d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana en Salut Pública, grup de 
classificació A2, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Granollers.

En data 22 de març de 2018 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona les 
bases i la convocatòria del procés de selecció 03/2018 per la provisió, de forma interina, 
d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana en salut pública, grup de classificació A2, de la plantilla de 
personal funcionari de l’Ajuntament de Granollers.

Per resolució del l’alcalde número E-2455/2018, de 18 d’abril de 2018, es va aprovar la llista 
provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu 3/2018 per la provisió, de forma interina, 
d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana en Salut Pública, grup de classificació A2, de la plantilla de 
personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers.

Aquesta resolució concedia un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de 
l'exposició pública al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers per formular 
les reclamacions oportunes i esmenar els defectes que s'han produït exclusivament respecte 
la sol·licitud, el document identificatiu i l'exempció de la prova de llengua catalana, en el 
termes que estableix l'article núm. 73 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

L'anunci de la resolució va sortir publicat el dia 18 d’abril de 2018, el termini de presentació 
de sol·licituds ha finalitzat el dia 3 de maig de 2018. 
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Fonaments de dret

L'article 77.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, estableix que els/les aspirants, per tal de ser 
admesos/es i, si s'escau, per prendre part en la pràctica de les proves selectives 
corresponents, han de manifestar en les seves sol·licituds que compleixen totes les 
condicions exigides en les bases de la convocatòria.

L'article 78 de l'esmentat Decret prescriu que, un cop finalitzat el termini de presentació 
d'instàncies, el president de la corporació, o l'autoritat en qui hagi delegat, ha de dictar 
resolució en el termini màxim d'un mes i ha de declarar aprovada la llista d'admissió i 
exclusió al procés.

Resolc

Primer.- Declarar aprovada la llista definitiva de les persones admeses i excloses per 
participar en el procés selectiu 3/2018 per la provisió, de forma interina, d'una plaça de 
tècnic/a mitjà/ana en Salut Pública, grup de classificació A2, de la plantilla de personal 
funcionari de l'Ajuntament de Granollers, relacionades a continuació:

Aspirants admesos/es:

Aspirants exclosos/es:

Aspirant Català Admesos
ALVAREZ*BRUNED,LAIA Si Admesa
BASAS*VILASECA,SILVIA Si Admesa
FERNANDEZ*MARIN,AIDA Si Admesa
FERNANDEZ*MARIN,EVA MARIA Si Admesa
FERNANDEZ*RODRIGUEZ,MARIA Si Admesa
GARCIA*IGLESIAS,LAURA Si Admesa
TERRAZA*NUÑEZ,REBECA Si Admesa

Aspirant Català Exclosos
PEREZ*SANCHEZ,NATALIA No Exclosa
ROCA*TRASERRA,ADRIA No Exclòs
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Segon.- Exposar al públic la relació completa de persones aspirants admeses i excloses al 
Tauler d'Edictes Electrònic de l'Ajuntament de Granollers i a la Seu Electrònica de 
l'Ajuntament de Granollers (seuelectronica.granollers.cat).
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Granollers, 04/05/2018

La Secretària General

Granollers, 07/05/2018

L'Alcalde
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