
 

ACTA  DE LA RESOLUCIÓ D’ESMENES I AL·LEGACIONS PRESENTADES A LA
PUNTUACIÓ PROVISIONAL DELS MÈRITS I RESULTATS DEFINITIUS DEL PRO-
CÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA DE 6 PLACES D’AGENT DE LA POLICIA
LOCAL, AMB CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL

Amb la resolució de les al·legacions presentades de les proves mèdiques, i havent-se modificat
la relació d’aspirants aptes, en data 22 de desembre de 2021, es fa publica novament la llista
provisional de puntuacions obtingudes en la valoració dels mèrits de les persones aspirants del
procés selectiu per a la cobertura de 6 places d’agent de la Policia Local, amb constitució de
borsa de treball  atorgant  un nou termini  de  dos dies hàbils per  formular  les esmenes i/o
al·legacions pertinents.

Finalitzat  aquest  termini,  els  membres  del  Tribunal  Qualificador  publiquen  la  resolució
d’esmenes i al·legacions presentades a la puntuació provisional, així com també els resultats
definitius del procés selectiu una vegada concloses la fase d’oposició i la de concurs:

REGISTRE
D’ENTRADA

DNI AL·LEGACIONS

2021-E-RE-6064 ***0119** Demana  que  es  revisin  els  mèrits  aportats  i  es
comptabilitzin  en  la  fase  de  concurs.  NO  s’accepta
l’al·legació  presentada  ja  que  la  documentació
acreditativa  dels  mèrits  els  va  fora  de  termini.  De
conformitat  amb  la  base  cinquena,  els  mèrits
s’havien d’acreditar documentalment juntament amb
la sol·licitud per concórrer en el procés, el termini va
finalitzar el 2 de juny de 2021 i l’aspirant els aporta
mitjançant instància de data 30 de novembre de 2021.

2021-E-RE-6066 ***5370** Demana  que  es  revisi  la  documentació  aportada  en
relació a la puntuació obtinguda en formació professional
comptabilitzada  segons  l’apartat  4.2  de  les  bases.
S’accepta  l’al·legació  presentada  i  es  rectifica  la
puntuació  en  la  formació  professional  recollida  a
l’apartat 4.1.

2021-E-RE-6063 ***1251** Demana que es revisi  la  documentació  presentada en
relació al nivell de coneixements de llengua català.  NO
s’accepta l’al·legació presentada. De conformitat amb
les bases,  el  nivell  exigit  per  a estar  exempt de la
prova  de  català  és  el  B2.  Per  avaluar  un  nivell
superior en la fase de mèrits, aquesta titulació l’havia
d’aportar  juntament amb la resta juntament amb la
sol·licitud per concórrer en el procés. El termini va
finalitzar el  2 de juny de 2021 i  l’aspirant aporta el
títol nivell C de Català mitjançant instància de data 23
de desembre de 2021.

2021-E-RE-6067 ***7759** Demana  que  es  revisi  la  documentació  aportada  en
relació a la puntuació obtinguda en formació professional
comptabilitzada  segons  l’apartat  4.2  de  les  bases.
S’accepta  l’al·legació  presentada  i  es  rectifica  la
puntuació  en  la  formació  professional  recollida  a
l’apartat 4.1.

2021-E-RE-6073 ***3671** Demana  que  es  valori  la  titulació  de  nivell  superior
aportat per poder concórrer en el procés.  No s’accepta
l’al·legació ja que de conformitat amb la base 8.2 no
es valorarà com a mèrit cap condició que es tingui en
consideració com a requisit per poder concórrer en
el procés.
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Una vegada resoltes les al·legacions i/o esmenes el resultat de la valoració dels mèrits és el
següent:  

De conformitat amb allò previst a la base novena, el Tribunal Qualificador formula la qualificació
final de cada persona aspirant ordenada amb la suma de la puntuació obtinguda a la fase
d’oposició i de concurs, quedant de la següent manera:
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D’acord amb la puntuació obtinguda, l’òrgan de selecció proposa a aquesta Alcaldia, o autoritat
delegada, el nomenament com a funcionaris en pràctiques, com agent de la Policia Local, de
les 6 persones aspirants que han obtingut la major puntuació. 

Totes  les  persones designades  hauran  d’aportar  al  Departament  de  Recursos  Humans de
l’Ajuntament  de  Badia  del  Vallès,  els  documents  originals  acreditatius  de  capacitat  i  dels
requisits exigits a la base tercera. 

També proposa la constitució d’una borsa de treball d’agents de la Policia Local amb la resta de
persones aspirants, que també han resultat aptes en el procés selectiu, amb una vigència de
dos anys, per cobrir substitucions de caràcter temporal de titulars de places amb reserva de lloc
de treball o bé cobrir les vacants que s’hagin de proveir de forma immediata i urgent. Aquesta
borsa de treball es regirà pel que es disposa a la base tretzena de les bases específiques que
han regit l’esmentat procés. 

La qual cosa es fa pública per al coneixement general, del que com a secretària del procés, i
per delegació dels membres del tribunal, signo la present juntament amb el President.. 

PRESIDENT SECRETARIA
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