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EXP 2020/1683

ANUNCI

Es fa públic que en el procés de procés de selecció per a l’ocupació per promoció 
interna d’una plaça d’oficial de primera a la brigada municipal de la Roca del 
Vallès, un cop efectuada la prova pràctica i la valoració de mèrits en data 19 d’octubre 
de 2020, la classificació del l’únic aspirant que ha participat en el procés esmentat, resta 
de la següent forma:

1. PROVA PRÀCTICA

La prova del segon exercici de la fase d’oposició, segons l’establert a la base vuitena, 
punt 5 b) consistia, com a treball pràctic, en la realització d’una arqueta en un termini 
màxim de 45 minuts.

A les 9:31 minuts comença la prova de l’arqueta. A les 10:16 el tribunal comprova 
l’arqueta realitzada pel candidat i, per unanimitat del seus membres, la valoren amb una 
puntuació de 25 punts sobre un màxim de 30 punts.

2. VALORACIÓ DE MÈRITS

El tribunal també efectua la valoració dels mèrits de l’aspirant amb el NIF 5214****A

La valoració resultant dels mèrits és la següent:

El tribunal acorda donar publicitat al resultat de la prova de l’exercici de la fase 
d’oposició així com el de la valoració dels mèrits de l’aspirant comparegut. 

També acorda elevar aquests resultats a l’Alcalde de la Corporació, als efectes 
de la contractació del candidat amb NIF 5214****A (instàncies amb Registre 
d’entrada 6391 i 6592) com a oficial de primera de la brigada municipal, segons 
el que determinen les bases novena, desena i onzena de les que regeixen 
aquest procés de selecció i amb el compliment dels requisits que s’hi 
determinen. 
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1 5214****A 4 0 0 0,5 0 4,5
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D’acord amb el que preveu la Base onzena l’aspirant proposat ha de presentar 
a Secretaria de l’Ajuntament, en el termini de vint dies naturals comptadors des 
de la publicació de la relació de la puntuació dels aspirants en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, i sense requeriment previ, els documents 
acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits en la base 
tercera d’aquesta convocatòria.

No obstant això, i d’acord amb el què preveu l’art 53.1.d/ de la llei 39/2015 d’1 
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
no caldrà presentar aquells documents, exigits en la Base tercera d’aquesta 
convocatòria, que l’aspirant consideri que ja estiguin en poder de les 
administracions públiques o aquells documents que hagin estat elaborades per 
aquestes.

La Roca del Vallès, 18 de novembre de 2020

El Secretari del Tribunal

Antoni Peralta Garcerà
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