
 
 

 
 

 
RESULTATS FINALS DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER COBRIR 
INTERINAMENT, PER TORN LLIURE, UN LLOC DE TREBALL D’ADMINISTRATIU/VA DE 
TRANSPARÈNCIA 
 
 

DNI 
Test Pràctic Concurs Entrevista PUNTUACIÓ 

TOTAL 

***4657** 8,33 5,5 2 2 17,83 

***9604** 6,83 6,5 1 2 16,33 

 
 
En virtut dels resultats del procés selectiu per a la provisió temporal mitjançant nomenament de 
funcionari/ària interí/na, d'un lloc de treball de personal administratiu de transparència 
corresponent al Programa aprovat per a la implementació de l’administració electrònica, 
transparència i Govern obert, es proposa a l’aspirant amb DNI ***4657** per al seu 
nomenament. 
 
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.  
 
En aquest cas, com també en el supòsit de renúncia de la persona aspirant proposada, la 
presidència del tribunal formularà proposta a favor de la persona aspirant aprovada que hagi 
obtingut la puntuació més alta i tingui cabuda en les places convocades com a conseqüència 
de l'esmentada anul·lació, qui haurà d'aportar la documentació abans esmentada.  
 
Cabrils, 4 de novembre de 2020  
 
 
 

http://www.gencat.net/governacio-ap/administracio/pdf/lle21-87.pdf
http://www.gencat.net/governacio-ap/administracio/pdf/lle21-87.pdf

