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Identificació de l'expedient
Expedient 258/2019/13 

Relatiu a declarar finalitzat el procés selectiu 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 23 de desembre de 2020, es van aprovar les 
bases del procés selectiu 21/2019 per la creació d'una borsa de treball de Tècnic Mig 
d’aplicacions de l’Ajuntament de Granollers.

Mitjançant resolució d'Alcaldia E-734/2020, d’11 de febrer, es va aprovar la llista provisional 
elevada a definitiva d'aspirants admesos i exclosos. 

En data 3 de març de 2020 es publica l’anunci dels resultats de les proves donant un termini 
de 2 dies hàbils per a sol·licitar la revisió de la prova. Durant aquest termini cap candidat en 
sol·licita la revisió.

El tribunal, en data 6 de març de 2020, acorda declarar finalitzat el procés selectiu.

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,
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Resolc
         
Primer. Declarar finalitzat el procés de selecció 21/2019 per la creació d'una borsa de treball 
de Tècnic Mig d’aplicacions de l’Ajuntament de Granollers, d'acord amb els resultats 
següents:

Nom Prova 

ROCA*GALLEGO,JORGE 9

Segon.  Publicar l'anunci a l'e-tauler i al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de 
Granollers.
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Granollers, 11/03/2020

El Secretari General,

Granollers, 11/03/2020

L'Alcalde


		2020-03-11T16:53:45+0100
	SelloOrgano
	CRIPTOLIB


		2020-03-11T16:53:43+0100
	Firma Responsable Politico
	CRIPTOLIB


		2020-03-11T14:56:18+0100
	Firma Secretario
	CRIPTOLIB




