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Selecció d'empleats públics (13)
 
Assumpte: Relatiu a aprovar la llista definitiva d'admissió i exclusió al procés de selecció 
36/2018 del concurs específic de mèrits i capacitats per la provisió del lloc de treball vacant 
d’administratiu/va de recaptació

Fets

En sessió de la Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2018 es van aprovar les 
bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció 36/2018 del concurs específic 
de mèrits i capacitats per la provisió del lloc de treball vacant d’administratiu/va de 
recaptació.

En data 7 de gener de 2019 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona les 
bases i la convocatòria del procés de selecció36/2018 del concurs específic de mèrits i 
capacitats per la provisió del lloc de treball vacant d’administratiu/va de recaptació.

En data de 21 de febrer de 2019 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

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.

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

“Primer. Declarar aprovada la llista definitiva de les persones admeses i excloses per 
participar en el procés de selecció 36/2018 del concurs específic de mèrits i capacitats per la 
provisió del lloc de treball vacant d’administratiu/va de recaptació, de les persones 
relacionades a continuació:

Aspirants admesos/es

Nom Català Admesos / Exclosos

ANTON*MARTIAÑEZ,FRANCISCO JAVIER C Admès

CAPAFONS*CORIA,FRANCESC C Admès

CHARDI*GARCIA,JOSEFA C Admesa

FRAGA*FRANCO,MARIA JOSE C Admesa

PAREJO*ALVAREZ,JUAN JESUS C Admès

Aspirants exclosos/es

No hi ha aspirants exclosos

Atès que no hi ha aspirants exclosos, l'anterior relació d'admesos i exclosos s'eleva a 
definitiva.

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 ) .

Tercer.- Establir que les proves selectives es duran a terme d'acord amb el calendari 
següent:

Data: 11 de març de 2018

Hora: 9:30 h
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Lloc: CTUG (Centre Tecnològic i Universitari de Granollers)

C/ Mare de Déu de Montserrat, 36

Quart.- Establir la composició de l'òrgan de selecció, format per les persones següents:

Presidència

Cristina Sancho Rey, Tresorera

Vocalia 1:

Pau Juste Calvo, Director de Serveis de Recursos Humans

Vocalia 2:

Dani Leon Corts, Director de Serveis d’Hisenda

Vocalia 3:

Josepa Martí Teruel, Recaptadora

Vocal 4

Antoni Justícia Santoyo, Tècnic mig de recaptació
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La Secretària General

Granollers, 19/02/2019

L'Alcalde
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