
 
 

RESULTATS FINALS DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA 
D’INSPECTOR/A MUNICIPAL D’OBRES, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE 
 
 
 

NIF Test 
Prova 

pràctica 

Entrevista Valoració 

mèrits 

TOTAL 

***1972** 5,36 5,80 1,50 1,50 14,16 

***0244** 5,42 6,70 2,00 0 14,12 

 
 
En virtut dels resultats del procés selectiu per a la provisió d’una plaça D’Inspector/a municipal 
d’obres, es proposa a l’aspirant amb DNI ***1972** per al seu nomenament com a funcionari de 
carrera. 
 
D’acord amb el disposat a la base novena que regulen la present convocatòria: 
 

“1. Un cop finalitzada la qualificació dels aspirants, el tribunal farà pública a la web municipal i 
en el tauler d’edictes de la corporació la relació de persones aprovades per ordre de puntuació 
final. Contra aquest resultat es pot interposar recurs d’alçada davant el/la president/a de la 
corporació en el termini i amb l’efecte que estableix la Llei 39/2015.   

En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc a la persona aspirant que hagi 
obtingut la major puntuació en la fase d’oposició. De persistir l’empat, així com en els 
procediments d’oposició, l’ordre s’establirà segons la puntuació obtinguda en la prova pràctica. 
Si encara persisteix l’empat, es facultarà l’òrgan de selecció per ordenar una prova d’aptitud 
relacionada amb les funcions pròpies de la plaça convocada que determinarà l’aspirant amb 
millor capacitat.  

2. L’aspirant proposat ha de presentar als Serveis de Recursos Humans de la corporació, en el 
termini de vint dies naturals a partir de l’endemà de l’exposició de la llista de persones 
aprovades i sense requeriment previ, els documents referits a la base segona.  

Els/les aspirants que dins del termini fixat, excepte casos de força major, no presentin la 
documentació, o de l’examen de la qual es comprovi que no compleixen algun dels requisits 
assenyalats a la base segona, no podran ser contractats.  

En aquest cas, com també en el supòsit de renúncia de la persona aspirant proposada, el/la 
president/a del tribunal formularà proposta a favor de la persona aspirant aprovada que hagi 
obtingut la puntuació més alta i tingui cabuda en la plaça convocada com a conseqüència de 
l’esmentada anul·lació, qui haurà d’aportar la documentació abans esmentada.  

3. Els/les aspirants que hagin superat el procés selectiu i que no hagin obtingut plaça, passaran 
a formar part d’una borsa de treball que servirà per cobrir les necessitats de personal no 
permanent que es produeixin en un termini màxim de dos anys a comptar des de la data de 
publicació de la llista definitiva; llevat que la respectiva convocatòria determini el contrari.  

Els/les integrants de la borsa de treball podran ser cridats d’acord amb l’ordre de preferència 
establert i segons les necessitats que es produeixin d’acord amb la base onzena.” 

Cabrils, 13 de juliol de 2021 


