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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,   
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