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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 aprovar la llista definitiva d'admesos i exclosos al procés selectiu 
01/2018 per la provisió, pel sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça de tècnic/a 
auxiliar d’arxiu, de l'escala d'administració especial, grup de classificació C1, de la plantilla 
de personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers i constitució d'una borsa de treball

Número Expedient: 91/2018/13

Fets 

En sessió de la Junta de Govern Local de data 20 de febrer de 2018 es van aprovar les 
bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció 01/2018 per la provisió, pel 
sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça de tècnic/a auxiliar d’arxiu, de l'escala 
d'administració especial, grup de classificació C1, de la plantilla de personal funcionari de 
l'Ajuntament de Granollers i constitució d'una borsa de treball.

En data 28 de febrer de 2018 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
les bases i la convocatòria del procés de selecció 01/2018 per la provisió, pel sistema de 
concurs oposició lliure, d'una plaça de tècnic/a auxiliar d’arxiu, de l'escala d'administració 
especial, grup de classificació C1, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de 
Granollers i constitució d'una borsa de treball.

L'anunci de la resolució va sortir publicat el dia 25 d’abril de 2018 al tauler d'edictes 
electrònic de l'Ajuntament de Granollers (seuelectronica.granollers.cat) i ja ha finalitzat el 
termini per a presentar reclamacions. No s’ha presentat cap al·legació.

Fonaments de dret

L'article 77.2 del Decret 214/90, 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, de 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.
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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.

Per tot això, i en ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent, per delegació 
de l'Alcaldia efectuada per la resolució núm. 530 de 13 de juny de 2015,  

Resolc

Primer. Declarar aprovada la llista definitiva  de les persones admeses i excloses per 
participar en el procés de selecció 01/2018 per a la provisió pel sistema de concurs oposició 
lliure, d'una plaça de tècnic/a auxiliar d’arxiu, de l'escala d'administració especial, grup de 
classificació C1, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers i 
constitució d'una borsa de treball, de les persones relacionades a continuació:

Aspirants admesos/es

Nom Català

ALMECIJA*MORA,FRANCISCO Si

ALONSO*GUIVERNAU,GEMMA Si

ALTAMIRANO*CARDOSO,ANTONIA Si

CROS*ARNAY,EUGENI Si

CUQUET*PEDRAGOSA,ELISENDA Si

GARCIA*SALAZAR,DAVID Si

GIFRA*FORES,MONTSERRAT Si

GIL CAMPS, RICARD Si
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HERNANDEZ*ORTEGA,BEATRIZ Si

LAQUI*PIZARRO,MIRIAM ROXANA Si

MURCIA*GARCIA,JULIA Si

MURO*GALLART,MARINA Si

NICOLAU*FIGUERA,GLORIA Si

NOGUERA*GUTIERREZ,KEVIN Si

OLIVER*MOLERO,SANDRA Si

PASTRANA*ROMAN,VALERI Si

PEROTTA*LOBATO,ANA MARIA Si

PORTET*CAPDEVILA,MARIA ROSER Si

PUJOL*VIADE,ALBERT Si

RIO*ESCRIBANO,LIDIA Si

ROYO*URGELLES,FERRAN Si

SORIA*FERNANDEZ,MIREYA Si

VILALTA*SEGURA,ADRIAN Si

VILANOVA*GODOY,GERARD Si

Aspirants exclosos/es

Nom

MORENO*SOLER,MARTA

OSSA DE LA*LUQUE,ROSER
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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, 15/05/2018

La Secretària General

Granollers, 16/05/2018

L'Alcalde
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