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Alcaldia
Recursos Humans  
pl.Porxada 6, 1a planta - 08401 Granollers  Tel: 938426619  Fax: 938426828  rrhh@granollers.cat  

 

    

Identificació de l'expedient:
Expedient 258/2019/13 

Relatiu a aprovar la llista provisional elevada a definitiva d'admissió i exclusió al procés de 
selecció 21/2019 per la creació d’una borsa de treball de tècnic mig d’aplicacions de 
l’Ajuntament de Granollers.

Fets 

En sessió de la Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2020 es van aprovar les 
bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció 21/2019 per la creació d’una 
borsa de treball de tècnic mig d’aplicacions de l’Ajuntament de Granollers.

En data 13 de gener de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
les bases i la convocatòria del procés de selecció 21/2019

En data 3 de febrer de 2020 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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Resolc
          

“Primer. Declarar aprovada la llista provisional elevada a definitiva de les persones 
admeses i excloses per participar en el procés de selecció per la creació d’una borsa de 
treball de tècnic mig d’aplicacions de l’Ajuntament de Granollers, de les persones 
relacionades a continuació:

Aspirants admesos/es

Nom Català Admesos / Exclosos

FERNANDEZ*GUERRERO,FRANCISCO SI Admès
FRIAS*VIZCARRA,PAU Manca Admès
JULIAN*CASTRO,NURIA SI Admesa
ROCA*GALLEGO,JORGE Manca Admès

No hi ha aspirants exclosos

Segon. Exposar al públic la relació completa de persones aspirants admeses al tauler 
d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers i a la seu electrònica de l'Ajuntament de 
Granollers (seuelectronica.granollers.cat ) .

Tercer. Les persones que no han acreditat el coneixement de català com a mínim amb el 
nivell C1, hauran de superar, amb caràcter obligatori i eliminatori, la prova de coneixements.

El coneixement de la llengua catalana requerit podrà acreditar-se fins al dia de la prova de 
català que serà:

Data: 28 de febrer de 2020
Hora: 9:30 h
Lloc: Consorci de Normalització Lingüística del Vallès Oriental
Av. Enric Prat de la Riba, 84

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

Data: 3 de març de 2020
Hora: 9 h
Lloc: Centre Vallès
C/ Veneçuela, 86

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

Presidència
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Titular: Pau Juste Calvo, Director de Recursos Humans
Suplent: Montserrat Domènech Borrull, Cap de servei de Recursos Humans

Vocalia 1:
Titular: Jaume Taulats Martin, cap de servei de Sistemes d’informació
Suplent: Albert Martínez Comellas, informador-tramitador OAC

Vocalia 2:
Titular: Josep Pocurull Esclusa, Director de serveis de sistemes tecnològics i societat del 
coneixement
Suplent: Josep Lluís Castell Romero, Director de Servei de Serveis Municipals

Vocalia 3:
Titular: Josep Anton Gàlvez López, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya
Suplent: Xavier Narváez Cases, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya
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Granollers, 11/02/2020

El Secretari General,

Granollers, 11/02/2020

L'Alcalde
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