
1 / 3

Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:  
12433310700600053540 a  https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

Alcaldia  
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Selecció d'empleats públics (13)
 
Relatiu a aprovar la llista definitiva d'admissió i exclusió al procés de selecció 39/2018 per la 
contractació temporal d’un tècnic/a mitjà/ana pel desenvolupametn del projecte EYES i 
constitució d'una borsa de treball.

Fets

En sessió de la Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2018 es van aprovar les 
bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció 39/2018 per la contractació 
temporal d’un tècnic/a mitjà/ana pel desenvolupametn del projecte EYES i constitució d'una 
borsa de treball.

En data 25 de gener de 2019 es va publicar la llista provisional d’admesos i exclosos. 

En data 8 de febrer de 2019 ha finalitzat el termini per formular reclamacions.

En data 31 de gener de 2019, el senyor Sergi Cuevas al·lega que no consta a la llista 
provisional tot i haver-se presentat dins del termini establert amb número de registre 
2019001233 de 10 de gener de 2019. S’estima l’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.

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

Proposo

“Primer. Declarar aprovada la llista definitiva de les persones admeses i excloses per 
participar en el procés de selecció 39/2018 per la contractació temporal d’un tècnic/a 
mitjà/ana pel desenvolupametn del projecte EYES i constitució d'una borsa de treball,  de les 
persones relacionades a continuació:

Aspirants admesos/es

Nom Admesos / Exclosos

CLUSELLA*ARIMANY,MARINA Admesa

CUEVAS*PEREZ,SERGIO Admès

DOMINGUEZ*RUIZ,CRISTINA Admesa

GALI*RENIU,MARIA Admesa

HEREDIA*EBRI,VERONICA Admesa

ILLA*TUSET,GLORIA Admesa

LOPEZ*RICO,OSCAR Admès

MARCO*GARCIA,CLAUDIA Admesa

MONTAGUD*BLAS,ELIA Admesa

PUJOL*COSTA,ALBERT Admesa

REQUENA*MELGUIZO,JUAN FRANCISCO Admès

SERRATACO*VALLS,FRANCINA Admesa

Aspirants exclosos/es

Nom Admesos / Exclosos

VENTURA*ALCALDE, ALBA Exclosa
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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, 11/02/2019

La Secretària General

Granollers, 13/02/2019

L'Alcalde
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