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Alcaldia
Recursos Humans  
pl.Porxada 6, 1a planta - 08401 Granollers  Tel: 938426619  Fax: 938426828   rrhh@ajuntament.granollers.cat  

 

Identificació de l'expedient:

Expedient 2/2018/15 

Relatiu a declarar finalitzat el procés selectiu 23/2018 per a la provisió del lloc de treball de 
Cap de Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament de Granollers, grup A1/A2, en règim de 
funcionari de carrera, mitjançant el procediment de lliure designació

Antecedents 

En sessió de de Junta de Govern Local, de 8 de maig de 2018, es van aprovar les bases del 
procés selectiu 23/2018 per a la provisió del lloc de treball de Cap de Servei de Comptabilitat 
de l’Ajuntament de Granollers, grup A1/A2, en règim de funcionari de carrera, mitjançant el 
procediment de lliure designació.

En data 5 de juny de 2018 ha finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds pel 
procés de selecció de provisió del lloc de treball de Cap de Servei de Comptabilitat.

D’acord amb la base sisena de l’esmentat procés de provisió, el gerent de la corporació 
conjuntament amb la Cap de Servei de Recursos Humans han emès informe tècnic 
d’avaluació en data 7 de juny de 2018.

En data 16 de juliol de 2018, el regidor delegat d’hisenda i Recursos Humans ha emès 
informe en què proposa com a candidat per proveir el lloc de treball de Cap de Servei de 
Comptabilitat el senyor Jordi Mena Navarrete.

Fonaments de dret 

Articles 69.1, 72, 79, 81 i 83  del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, del text 
refós de la llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Art. 110 i 111 del Decret Legislatiu 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament de personal al 
servei de les entitats locals de Catalunya.
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Article 36 del Real Decret 364/1995, de 10 de març, del Reglament general d'ingrés de 
personal de l'administració, provisió de llocs i promoció.

L'article 4.1 i 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local 
diu que les administracions públiques de caire territorial com és l'administració local tenen 
atorgades les potestats reglamentàries i d'auto organització.

El Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Article 7 de l'acord de condicions del personal funcionari i del conveni col·lectiu del personal 
laboral aprovat en sessió plenària del dia 25 de març de 2014.

Resolc

Primer. Declarar finalitzat el procés de selecció 23/2018 per a la provisió del lloc de treball 
de Cap de Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament de Granollers, grup A1/A2, en règim de 
funcionari de carrera, mitjançant el procediment de lliure designació, d’acord amb l’informe 
tècnic emès per la Cap de Servei de Recursos Humans, amb el vistiplau del Gerent i 
l’informe proposta del regidor delegat d’Hisenda i Recursos Humans.

Segon. Publicar l’anunci a l’e-tauler i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de 
Granollers.
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El Secretari accidental

Granollers, 28/08/2018

L'Alcalde
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