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Ref.: 2020/2433

ANUNCI

Mitjançant aquest anunci es fan públics els resultats de la prova pràctica i de la 
valoració dels mèrits dels aspirants que formen part del procés de selecció per a 
l’ocupació, en règim temporal, d’una plaça d’Interventor de l’ajuntament de la Roca del 
Vallès i  creació d’una borsa de treball.

Pel que fa a la prova pràctica, els resultats són els següents: 

 ASPIRANTS ADMESOS PUNTUACIÓ
 NIF RE

1 5365****L 7836
9600

NO 
APROVAT

2 4636****W 8206
9684 NO 

APROVAT
3 4770****V 8432

8481
9637

NO 
APROVAT

4 4787****R 8440 8461 NO 
APROVAT

5 4793****B 8484 15 punts

6 4622****D 8494
9583

15 punts

7 7320****F 8369 NO 
PRESENTAT

Pel que fa a la valoració de mèrits dels aspirants que han superat la prova pràctica, és 
la següent: 

 Aspirants

Prova 
pràctica

Experi
ència Titulació 

universitàri
a superior

Proves 
selectives 

accés 
intervenci

ó

Cursos 
jornade

s i 
seminar

is

Acti
c

Altr
es

 NIF RE

1 4793****B 8484 15 - 2 - 0,10 - 2,1
0

2 4622****
D

8494
9583

15 - 1,5 - 3 - 0,6
0
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Les puntuacions finals resultants, segons classificació de puntuació més gran a més 
petita, són les següents:

 ASPIRANTS 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 
 NIF RE

1 4622****D 8494
9583

20,1 punts

2 4793****B 8484 17,1 punts

En conseqüència, en aplicació del que preveu la base novena de les que regulen 
aquest procés de selecció, el tribunal proposa a l’Alcaldia que sol·liciti a la Direcció 
General d’Administració Local, el nomenament d’interventor interí a favor del candidat 
amb NIF 4622****D i que es formi una borsa de treball integrada pel candidat amb 
NIF 4793****B, sense perjudici que si el candidat proposat renunciés a ser nomenat, la 
proposta de nomenament passés a ser realitzada a favor del següent candidat, és a 
dir, a favor del candidat amb NIF 4793****B

Des de l’endemà de la publicació de la relació d’aprovats al tauler d’edictes, l’aspirant 
proposat per al nomenament haurà de presentar la documentació relacionada a la 
base desena de les que regulen aquest procés selectiu, llevat que ja l’hagi presentada; 
concretament:

- Certificat d’antecedents penals. 
- Certificat mèdic acreditatiu de no patir cap malaltia física o psíquica que impossibiliti 
l’exercici de la funció.
 - Fotocòpia compulsada del DNI que haurà de ser vigent.
 - Fotocòpia compulsada del títol de llicenciatura corresponent entre els exigits.
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