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MSA/APG
Exp. :5186/2021

EDICTE
L’alcalde, el dia 24 de gener de 2021, va dictar la resolució núm. 111/2022, la qual
es transcriu a continuació:

El 3 de novembre de 2021, mitjançant Resolució d’Alcaldia amb núm.
1990/2021, es va aprovar les bases generals que han de regir el procés selectiu
d’una plaça de peó de la brigada d’obres i serveis. Les bases van sortir
publicades en el BOPB, de data 5 de novembre de 2021, i la convocatòria en el
DOGC de 12 de novembre de 2021.
La base sisena de les bases que regulen aquesta selecció, disposa que, un cop
finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’ajuntament publicarà la
resolució d’aspirants admesos i exclosos.
Atès que el termini de presentació de sol·licitud ha ja finalitzat, es fa pública la
llista d’aspirants que s’han presentat:

ASPIRANTS PRESENTATS
1

cognoms
CALVO RODRIGUEZ

nom
CARLOS

DNI
7730****M

2

SÁNCHEZ RUÍZ

JOSÉ LUIS

3883****R

3

BARBOSA FERRER

JAUME

2878****H

4

ESCOBAR SÁNCHEZ

EMILI

3844****E

5

GALLO DÍAZ

FELIX

3163****S

6

ESTEBAN SANFELICES

IVAN

1681****X

El tribunal qualificador d’aquest procés de selecció estarà integrat, d’acord amb
el que preveu la base setena de les bases que regeixen aquesta convocatòria,
per les persones següents:
President: Raúl Alba Molina, Coordinador tècnic de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat
President suplent: Mercè Albuixech Valle, arquitecta de l’Ajuntament de
la Roca del Vallès
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Vocal titular: Montserrat Balcells Esteve, representant de l’Escola
d’Administració Pública
Vocal suplent: Rosario Castillo Sánchez, representant de l’Escola
d’Administració Pública
Vocal titular: Joaquim, peó de la brigada de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès
Vocal suplent: Rosó Borràs, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès
Vocal titular: Gemma Tuset Masgoret, tècnica d’Inserció Laboral de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès
Vocal suplent: Xavi Núñez Carretero, tècnic auxiliar d’Esports de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès
Secretari: Antoni Peralta Garcerá, secretari de la Corporació
Secretari suplent: Imma Lorenzo Valencia, administrativa de l’Àrea de
Secretaria i Serveis Jurídics de l’Ajuntament de la Roca del Vallès

De conformitat amb allò que disposa l’article 78 del decret 214/1990, de 30 de
juliol.
En ús de les atribucions que em confereix l’article 21.1g) de la llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases del règim local.
És per tot això que aquesta Alcaldia, en l’ús de les seves atribucions, RESOL :
Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants d’admesos i exclosos dels
aspirants que s’han presentat al procés selectiu d’una plaça de peó de la
brigada d’obres i serveis, la qual queda de la manera següent:

ASPIRANTS ADMESOS

Exp.
1

cognoms
CALVO RODRIGUEZ

nom
CARLOS

exempció
llengua
DNI
catalana
7730****M No exempt
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EXCLOSOS
PER MANCA DE:
cognoms

nom

DNI

1

SÁNCHEZ RUÍZ

JOSÉ LUIS

3883****R

X

2

BARBOSA
FERRER
ESCOBAR
SÁNCHEZ
GALLO DÍAZ

JAUME

2878****H

X

EMILI

3844****E

sense signar

FÉLIX

3163****S

sense signar

Exempt

ESTEBAN
SANFELICES

IVÁN

1681****X

X

Exempt

3
4
5

sol·licitud
informe
normalitzada vida laboral
actualitzat

X

exempció
llengua
catalana
Exempt
Exempt

X

Exempt

Pel que fa a la sol·licitud normalitzada, la trobareu en format DOCX a l’enllaç
següent:
http://www.laroca.cat/ajuntament/informacio-oficial/detallofertapublica/convocatoria-delproces-selectiu-mitjancant-concurs-oposicio-per-a-locupacio-temporal-duna-placavacant-de-peo-de-brigada-dobres-i-serveis-personal-laboral-i-constitucio-de-borsa-detreball

Cal presentar-la emplenada, signada i en format PDF

Segon.- Concedir un termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà
de la publicació d’aquesta resolució en el tauler d’edictes electrònic municipal,
perquè els aspirants que hagin resultat exclosos puguin presentar reclamacions
adreçades a esmenar els defectes que pugui contenir la llista provisional. En
cas que no presentin reclamacions, la seva sol·licitud s’arxivarà sense cap altre
tràmit i l’aspirant serà considerat exclòs del procés selectiu.
Tercer.- Aprovar la designació del tribunal qualificador d’aquest procés de
selecció amb els membres que figuren a la part dispositiva d’aquesta resolució.
Quart.- Publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes electrònic i a la pàgina
web de l’Ajuntament.
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