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Selecció d'empleats públics (13)

Assumpte: Relatiu a aprovar la llista definitiva  d'admissió i exclusió al procés de selecció 
5/2019 per a la provisió, mitjançant procediment de concurs oposició, de 2 places de tècnic/a 
superior d’administració general, de l’escala d’administració general, subescala tècnica, grup 
de classificació A1, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Granollers i 
constitució d’una borsa de treball.

Número Expedient: 30/2019/13

Fets:

En sessió de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2019 es van aprovar les 
bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció 5/2019 per a la provisió, 
mitjançant procediment de concurs oposició, de 2 places de tècnic/a superior d’administració 
general, de l’escala d’administració general, subescala tècnica, grup de classificació A1, de 
la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Granollers i constitució d’una borsa de 
treball.

En data 5 de març de 2019 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona les 
bases i la convocatòria del procés de selecció 5/2019.

En data 3 d’abril de 2019 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 
convocatòria del procés de selecció 5/2019.

En data 23 d’abril de 2019 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

En data 13 de maig de 2019 va sortir publicada la llista provisional d’admesos i exclosos.

En data 27 de maig va finalitzar el període d’al·legacions i queda la llista definitiva resolta.

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 
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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,

Resolc

Primer.- Declarar aprovada la llista definitiva de les persones admeses i excloses per 
participar en el procés de selecció 5/2019 per a la provisió, mitjançant procediment de 
concurs oposició, de 2 places de tècnic/a superior d’administració general, de l’escala 
d’administració general, subescala tècnica, grup de classificació A1, de la plantilla de 
personal funcionari de l’Ajuntament de Granollers i constitució d’una borsa de treball, de les 
persones relacionades a continuació:

Aspirants admesos/es

Torn Nom Català Taxes EVO Admesos / 
Exclosos

LL AGUILA*RODRIGUEZ,DAVID C2 si Admès
R ANDRES DE*MAQUEDA,GEORGINA C si si Admesa
LL CALBO*OLIVA,EMMA C1 si Admesa
LL CASAÑAS*CASAÑAS,ANTONI C si Admès
LL CAVIEDES*SUREDA,LAURA C1 si Admesa
LL ESTEVE*SANCHEZ,GEMMA C1 si Admesa
LL LOPEZ*BARRIENTOS,JUANA manca si Admesa
LL MARTI*GARCIA,PAU ALBERT C1 si Admès
LL MAYMO*PUIG,ANTONI C si Admès
LL MOLINA*PORCEL,MARTA C2 si Admesa
LL PALAFOLLS*HERNANDEZ,LAIA C1 si Admesa
LL PALAU*HELGUERA,FRANCESC C si Admès
LL ROSELLO*HERNANDEZ,MELANIA C si Admesa
LL VICARIO*CAPLLONCH,DIONIS C1 si Admès

Aspirants exclosos/es

Torn Nom Català Taxes EVO Admesos / 
Exclosos

Motiu exclusió

LL MARTIN*GOMEZ,CINTIA Manca Manca Exclosa Manca pagament drets d'examen
LL PEREZ*AMGO,DIANA C1 Manca Exclosa Manca pagament drets d'examen
LL PUJOL*VIADE,ALBERT C si Exclòs Titulació inferior
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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 ).

Segons el previst a la base 7ª de les bases reguladores del procés selectiu 5/2019, 
l’admissió al procés selectiu no implica el reconeixement a les persones interessades de la 
possessió dels requisits exigits a les bases. Per tal de poder ser nomenat, un cop finalitzat el 
procés selectiu, l’aspirant proposat per el seu nomenament haurà de presentar la 
documentació acreditativa de les condicions exigides a la base 3ª.
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La Secretària General

Granollers, 29/05/2019

L'Alcalde
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