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Vist que en data 6 d’agost de 2021 s’ha publicat a la web municipal i al tauler d’anuncis electrònic de 
la corporació, els resultats finals de la fase d’oposició i la fase de concurs del procés selectiu per la 
cobertura interina del lloc de treball d’interventor/a i la constitució d’una borsa de treball, d’acord 
amb l’establert a les bases aprovades per resolució de l’Alcaldia 2021DECR000539, de 2 juny de 
2021. 
 
Que en l’esmentat anunci de resultats finals del 6 d’agost de 2021 s’ha detectat una errada material i 
on diu: 
 
“TERCER: Fer públic els resultats finals que sumades les fases d’oposició i fase de concurs quedarien 
de la següent manera, per ordre de major puntuació obtinguda: 
 

  REGITRE ENTRADA 
NIF 
ANONIMITZAT 

PROVA 
TEORICA 

PROVA 
PRACTICA 

RESULTAT VALORACIO 
CONCURS DE MERITS 

PUNTUACIO 
TOTAL 

1 E2021005449 ***0573** 13,8 16,46 4,00 34,26 

2 E2021005896/5897/6597/6630 ***9088** 11,45 18,33 3,8 33,13 

 
Ha de dir: 
 
TERCER: Fer públic els resultats finals que sumades les fases d’oposició i fase de concurs quedarien 
de la següent manera, per ordre de major puntuació obtinguda: 
 

  
REGITRE 
ENTRADA 

NIF 
ANONIMITZAT PROVA TEORICA PROVA PRACTICA 

RESULTAT 
VALORACIO CONCURS 
DE MERITS 

PUNTUACIO 
TOTAL 

1 E2021005449 ***0573** 13,8 16,46 4,00 34,26 

2 E2021005929 ***3378** 11 18,33 3,8 33,13 

 
QUART: Proposar el nomenament interí de la senyora Jessica Vázquez Sánchez, amb NIF núm. 
***0573** per ocupar el lloc d’Interventor/a a l’Ajuntament de Viladecavalls. 
 
CINQUÈ: Procedir a la inserció d’aquesta resolució a la web municipal, i al tauler d’anuncis de la 
corporació la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats, d’acord amb allò regulat a 
l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
El President del Tribunal 
Jordi Pino Pruna 
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Viladecavalls, a data de la signatura electrònica 
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