ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR. PROCÉS SELECTIU D’UNA BORSA DE
TÈCNIC/A D’INTERVENCIÓ I HISENDA
Vilafranca del Penedès, 13 d’octubre de 2020
Atès que el passat 18 de setembre de 2020 es van portar a terme les proves
teòriques i pràctiques incloses dins la fase d’oposició del procés selectiu per a la
constitució d’una borsa de Tècnic/a d’intervenció i Hisenda.
Atès que en l’acta del Tribunal qualificador del procés indicat, de data 18 de
setembre de 2020, es va indicar que els aspirants que haguessin superat les dues
proves haurien de presentar aquella documentació acreditativa dels requisits i/o
mèrits previstos en les bases. Establint que el termini per a presentar aquesta
documentació finalitzaria el proper 2 d’octubre de 2020.
Atès que l’únic aspirant que va superar les dues proves (teòrica-pràctica) no ha
presentat documentació acreditativa dels requisits i/o mèrits previstos en les bases,
havent finalitzat el termini establert.
Per tot l’exposat, el Tribunal Qualificador del procés per a la constitució d’una borsa
de Tècnic/a d’intervenció i Hisenda proposa declarar desert el mateix, en no haver
cap aspirant que hagi superat les proves incloses a les bases i hagi justificat que
reuneix els requisits establerts a la base 4a de les bases reguladores del procés
selectiu.
Establir un termini per realitzar al·legacions a aquesta acta per un termini de 5 dies
hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta acta al web municipal. En
cas que no es presentin al·legacions aquesta proposta s’entendrà definitiva i
s’elevarà la proposta pertinent a l’òrgan competent.
I sense cap altra qüestió s'estén aquesta acta que signen el president i els vocals
del Tribunal.
El president,

Vocals,

Digitally signed
by Lídia Ruiz
Ordoñez - DNI
35116384F
(AUT)
Date: 2020.10.13
14:44:18 +02'00'

TCAT P
Ignacio
Aragonés
Seijo - DNI
47719636H

Firmado
digitalmente por
TCAT P Ignacio
Aragonés Seijo DNI 47719636H
Fecha: 2020.10.13
14:54:01 +02'00'

CPISR-1 C
ALMUDENA
PEDREÑO
BUENO

Digitally signed by
CPISR-1 C
ALMUDENA
PEDREÑO BUENO
Date: 2020.10.14
11:52:27 +02'00'

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 · www.vilafranca.cat

Lluisa
Sanchez
Garcia - DNI
47759599F
(SIG)

Firmado
digitalmente por
Lluisa Sanchez
Garcia - DNI
47759599F (SIG)
Fecha: 2020.10.13
19:32:36 +02'00'

