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ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A 

COBRIR, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, 6 PLACES D’AGENTS DE LA 

POLICIA LOCAL DE LA ROCA DEL VALLÈS. 
 

 

Atès que en data 4 de setembre de 2014 al IES de la Roca del Vallès, Plaça Sant 

Jordi, s/n, té lloc la realització dels exercicis 2n (Cultura general) i 3r (prova 

teòrica) del procés de selecció mitjançant concurs-oposició lliure, per a la 

contractació de sis (6) places d’agent de policia local a la plantilla municipal, 

ambdós exercicis eliminatoris, i posteriorment es varen fer públiques les 

qualificacions dels exercicis. 

 

Atès que posteriorment, en el Registre general d’aquest Ajuntament han tingut 

entrada les següents peticions, totes elles d’aspirants que varen suspendre 

l’exercici 2n (Cultura general), sol·licitant la revisió d’examen: 

 

 NRGE   Data    DNI Sol·licitant 

6038   04.09.2014   46.993.548-V 

6039   04.09.2014   38.854.730-W 

6042   04.09.2014   38.859.781-Q 

6067   05.09.2014   46.703.229-G 

6072   05.09.2014   43.436.748-Y 

6103   08.09.2014   43.544.690-D 

6104   08.09.2014   44.987.309-E 

 

 

Atès que en acompliment d’allò sol·licitat pels set (7) aspirants assenyalats, en data 

18 de setembre de 2014 es va realitzar trucada telefònica a cadascun d’ells, així 

com que se’ls va enviar un correu electrònic, informant-los que atenent a les seves 

peticions, quedaven citats pel dia 22 de setembre de 2014, entre les 9.00 i les 

13.00 hores, a les dependències d’aquesta policia Local. 

 

Atès que en data 22 de setembre de 2014, entre les 9.00 i les 13.00 hores, a fi i 

efecte de procedir a la revisió individualitzada dels exàmens, dels set aspirants 

citats es van presentar únicament els següents: 
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 46.993.548-V 

 46.703.229-G 

 43.436.748-Y 

 43.544.690-D 

 

Atès que un cop revisats els exàmens dels 4 aspirants presentats, tres d’ells 

resulten conformes amb la nota obtinguda, i s’observa que la nota de l’aspirant 

amb DNI núm.43.436.748-Y  resulta ser de 4,75, enlloc de 4,69 com es va puntuar 

en un primer moment. 

 

Vist que en data 18 de setembre de 2014 té novament entrada en aquest 

Ajuntament una nova petició de revisió d’examen, per part d’un altre aspirant que 

va suspendre l’exercici 2n (Cultura general): 

 

 NRGE   Data    DNI Sol·licitant 

6328   18.09.2014   46.789.198-E 

 

Atès que en acompliment d’allò sol·licitat per l’aspirant proveït de DNI núm. 

46.789.198-E, en data 22 de setembre de 2014, se li va realitzar trucada 

telefònica, informant-lo que atenent a la seva petició, se li donava la possibilitat de 

concretar una reunió a les dependències d’aquesta policia Local, a fi i efecte de 

revisar el seu examen; no obstant, un cop comunicada la qualificació obtinguda en 

l’exercici 2n (Cultura general), aquest va refusar dita possibilitat.  

 

Vist que, a tenor dels fets exposat, resulta procedent corregir d’ofici l’acta pel qual 

es varen fer públiques les qualificacions del 2n exercici, en el sentit que la nota 

obtinguda per l’aspirant proveït DNI núm.43.436.748-Y, és de 4,75,  sense que 

hagi variat per aquest motiu la llista definitiva d’aprovats d’aquest exercici. 

 

Vist el que es disposa en l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 

Comú. 
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Aquest Tribunal, 

 

ACORDA 

 

PRIMER.- PROCEDIR a la correcció d’ofici de l’acta de data 16 de setembre de 

2014 per la qual es varen fer públiques les qualificacions del 2n exercici (Cultura 

general), i allà on diu que la nota obtinguda per l’aspirant proveït de DNI 

núm.43.436.748-Y, és de 4,69, ha de dir 4.75. 

 

SEGON.-.Fer constar que la correcció exposada en l’acord primer, no altera la llista 

definitiva d’aprovats d’aquest exercici. 

  

 
TERCER.-.- Publicar aquesta Resolució en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en 

la web municipal. 

 

 

La Roca del Vallès, 20 d’octubre de 2014. 

 

El President del Tribunal 
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