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Identificació de l'expedient:
Expedient 25/2019/13 

Relatiu a declarar finalitzat el procés selectiu 4/2019 per la provisió, pel sistema de concurs 
oposició lliure d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana en mobilitat, de l’escala d’administració 
especial, grup de classificació A2 de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de 
Granollers i constitució d’una borsa de treball
 

Fets 

En sessió de la Junta de Govern Local, de 26 de febrer de 2019, es van aprovar les bases 
del procés selectiu 4/2019 per la provisió, pel sistema de concurs oposició lliure d’una plaça 
de tècnic/a mitjà/ana en mobilitat, de l’escala d’administració especial, grup de classificació 
A2 de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Granollers i constitució d’una 
borsa de treball.

Mitjançant resolució d'Alcaldia E- 3650/2019, de 27 de maig, es va aprovar la llista definitiva 
d'aspirants admesos i exclosos. 

En data 3 de juny de 2019 es publica l’anunci dels resultats de les prova tipus test i el 
desenvolupament del tema. 

En data 7 de juny de 2019 es publica el resultat de la prova pràctica. 

En data 19 de juny de 2019 es publica el resultat del darrer exercici i del concurs de mèrits. 

El tribunal, en data 4 de juliol de 2019, un cop finalitzat el termini d’al·legacions als mèrits, 
acorda declarar finalitzat el procés selectiu, i estableix la borsa de treball de les persones 
que han aprovat el procés, en una relació ordenada segons la puntuació obtinguda i d'acord 
amb allò establert a la base 8a de les bases reguladores del procés.
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Fonaments de dret

Article 80 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al 
servei de les entitats locals.

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

Resolc
          
Primer. Declarar finalitzat el procés de selecció 4/2019 per la provisió, pel sistema de 
concurs oposició lliure d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana en mobilitat, de l’escala 
d’administració especial, grup de classificació A2 de la plantilla de personal funcionari de 
l’Ajuntament de Granollers i constitució d’una borsa de treball, d'acord amb els resultats 
següents:

Nom Total oposició Formació Experiència Altres mèrits Total procés

VILAPLANA*VILAR,PAU 23,05 4,05 5,14 0,25 32,49

BARTROLI*ALMERA,JORDI 23,47 5 0 0,3 28,77

Segon.  Publicar l'anunci a l'e-tauler i al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de 
Granollers.
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Granollers, 10/07/2019

La Secretària General

Granollers, 10/07/2019

L'Alcalde
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