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Provisió de lloc de treball (15)
 
Assumpte: Relatiu a declarar finalitzat el procés selectiu 4/2018 del concurs específic de 
mèrits i capacitats per la provisió del lloc de treball de responsable de gestió d'ingressos

Número Expedient: 1/2018/15

Fets

En sessió de la Junta de Govern Local, de 28 de febrer de 2018, es van aprovar les bases 
del procés selectiu 4/2018 del concurs específic de mèrits i capacitats per la provisió del lloc 
de treball de responsable de gestió d’ingressos. 

Mitjançant resolució d'Alcaldia E-3383/2018, de 25 de maig, es va aprovar la llista definitiva 
d'aspirants admesos i exclosos.

El tribunal, en data 30 de maig de 2018, acorda declarar finalitzat el procés selectiu.

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.

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

Resolc

Primer. Declarar finalitzat el procés de selecció 4/2018 del concurs específic de mèrits i 
capacitats per la provisió del lloc de treball de responsable de gestió d’ingressos, d'acord 
amb els resultats següents:
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Segon. Publicar l'anunci a l'e-tauler i al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de 
Granollers.

 

Nom Prova 1 Antiguitat 
reconeguda

Experiència Formació Grau de 
consolidació

Total procés

PEREZ*GARCIA,ISABEL PILAR 13,25 1,8 4,97 1,9 1,5 23,42

VIGO*GONZALEZ,M JULIA 10,3 3 3,5 2,1 1,5 20,40
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Granollers, 01/06/2018

La Secretària General

Granollers, 01/06/2018

L'Alcalde
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