
ANUNCI

Per resolució d’alcaldia E- 1036/2019, de 13 de febrer, es va aprovar la llista definitiva
d'admesos i exclosos al procés procés de selecció 39/2018 per la contractació temporal d’un
tècnic mitjà/ana pel desenvolupament del projecte EYES i constitució d’una borsa de treball.

En data 28 de febrer de 2019 finalitza el termini de presentació d’al·legacions als mèrits del
procés selectiu 39/2018 per la contractació temporal d’un tècnic mitjà/ana pel
desenvolupament del projecte EYES i constitució d’una borsa de treball.

En data 19 de febrer de 2019 la senyora Èlia Montagud Blas sol·licita una revisió dels mèrits
al·legant que se li reconeguin els dos certificats que ja va adjuntar a la sol·licitud en relació a
l’experiència laboral. El tribunal desestima la seva sol·licitud perquè la documentació
aportada no permet poder comptabilitzar el temps efectiu treballat.

Un cop resoltes les al·legacions el resultat és el següent:

Nom Formació Experiència Altres mèrits Total procés
LOPEZ*RICO,OSCAR 2,50 3,00 0,00 5,50
MONTAGUD*BLAS,ELIA 2,10 0,00 0,40 2,50
GALI*RENIU,MARIA 2,20 0,00 0,10 2,30
DOMINGUEZ*RUIZ,CRISTINA 1,10 0,29 0,15 1,54
CUEVAS*PEREZ,SERGIO 1,35 0,00 0,10 1,45
SERRATACO*VALLS,FRANCINA 0,75 0,00 0,00 0,75
HEREDIA*EBRI,VERONICA 0,50 0,00 0,15 0,65
ILLA*TUSET,GLORIA 0,25 0,23 0,00 0,48
REQUENA*MELGUIZO,JUAN FRANCISCO 0,05 0,00 0,00 0,05

D’acord amb la fase tercera, serà convocat a entrevista l’aspirant amb millor puntuació del
resultat final del procés, així com els restants, seguint l'ordre de puntuació de major a menor,
en els que la diferència de puntuació respecte la del primer sigui inferior a 2 punts.

Es cita a l’aspirant Oscar Lopez Rico per realitzar les entrevistes, que es duran a terme el dia
1 de març de 2019 a les 9 h al servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Granollers,
Plaça de la Porxada núm. 6 1a planta.

Ester Serra i Mitjans

Secretària del tribunal
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