
 
 

 
 

 
RESULTATS DE LES PROVES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ 
TEMPORAL MITJANÇANT NOMENAMENT DE FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/NA, D’UN LLOC 
DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA OAC 
 
Es publica el resultat ordenat per ordre de puntuació: 
 
 

DNI 
RESULTAT 

PROVA 
TEÒRICA 

RESULTAT 
PROVA 

PRÀCTICA 

FASE 
CONCURS 

ENTREVISTA TOTAL 

***0222** 10,00 9,50 4,55 2,00 26,05 

***4657** 8,00 8,00 1,85 2,00 19,85 

***5098** 6,60 9,50 1,60 2,00 19,70 

***9604** 7,00 7,50 2,40 2,00 18,90 

***2354** 7,50 7,00 1,55 2,00 18,05 

***6960** 6,10 6,50 3,75 1,50 17,85 

***1449** 5,60 6,00 4,00 2,00 17,60 

***6640** 5,90 9,00 0,75 1,80 17,45 

***0711** 5,00 8,00 1,75 2,00 16,75 

***3465** 7,00 6,50 2,10 1,00 16,60 

***2193** 6,20 7,50 1,00 1,60 16,30 

 
 
En virtut dels resultats del concurs-oposició, es proposa a la persona amb DNI ***0222** per a 
la provisió temporal mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/na, d’un lloc de treball 
d’auxiliar administratiu/va OAC corresponent al Programa aprovat per a la implementació de 
l’administració electrònica, transparència i Govern obert. 
 
La persona aspirant proposada ha de presentar a l’àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament, 
en el termini de 5 dies hàbils a partir de l'endemà de l'exposició de la llista de persones 
aprovades i sense requeriment previ, els documents acreditatius de les condicions de capacitat 
i dels requisits exigits que es detallen a la base general setena i a les bases específiques 
corresponents i que serà, com a mínim, la següent:  
  
a) Declaració de no estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar 

separat/da mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública. Les 
persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar, mitjançant 
declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna 
penal que els impedeixi l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen. 

 
b) Declaració de tenir capacitat funcional per a l’exercici de les places convocades. 
 
c) Declaració de no estar en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos en la legislació vigent 

o declaració que se sol•licitarà l’autorització de compatibilitat o que s’exercirà l’opció que 
preveu l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat.  

 
 



 
 

 
 

 
 
 
d) Acreditació dels altres requisits que si s’escau s’hagin pogut establir a les bases 

específiques de la convocatòria. 
 
La persona aspirant que dins del termini fixat, excepte casos de força major, no presenti la 
documentació, o de l'examen de la qual es comprovi que no compleix algun dels requisits 
assenyalats a les bases, es declararà exclosa. 
 
Cabrils, 9 de setembre de 2020 
 

 


