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EDICTE
L’alcalde, el dia 15 de febrer de 2022, ha dictat la resolució núm. 282/2021, la qual es
transcriu a continuació:
Per Resolució d’Alcaldia de 24 de gener de 2021 es va aprovar la llista
provisional d’admesos i exclosos d’aspirants del procés selectiu d’una plaça de
vacant de peó de brigada d’obres i serveis, personal laboral i per a la
constitució d’una borsa.
Atès que ha finalitzat el termini per a esmenes i possibles reclamacions,
d’acord amb allò que disposen les bases reguladores d’aquest procés selectiu,
l’Alcaldia en ús de les atribucions que té concedides resol:
Primer. Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu
d’una plaça de vacant de peó de brigada d’obres i serveis, personal laboral i
per a la constitució d’una borsa, d’acord amb el següent:
ASPIRANTS ADMESOS

DNI

exempció
llengua
catalana

COGNOMS

NOM

1

CALVO
RODRIGUEZ

CARLOS 7730****M

2

BARBOSA
FERRER

JAUME

2878****H

exempt

3

ESCOBAR
SÁNCHEZ

EMILI

3844****E

exempt

4

GALLO DÍAZ

FÉLIX

3163****S

exempt

5

ESTEBAN
SANFELICES

IVÁN

1681****X

exempt

No exempt

EXCLOSOS PER MANCA DE:
1

Exp.
6332

cognoms
SÁNCHEZ
RUÍZ

nom
JOSÉ LUIS

DNI
Sol·licitud Normalitzada
3883****R Només ha presentat el segon full amb la
signatura.

Segon. La composició definitiva del tribunal és la següent:
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President: Raúl Alba Molina, Coordinador tècnic de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat
President suplent: Mercè Albuixech
l’Ajuntament de la Roca del Vallès

Valle,

arquitecta

de

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 Fernández Rodríguez, peó de la brigada
de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
Vocal suplent: Rosó Borràs Ruz, tècnica d’Educació de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès
Vocal titular: Gemma Tuset Serra, 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

Tercer. Fixar com a data de constitució del tribunal del procés de selecció el dia
3 de març de 2022, a les 09.00 h, a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, Edifici
Can Sol, Carrer Catalunya, 24 de la Roca del Vallès.
Quart. Convocar al aspirants a la prova pràctica, el dia 3 de març de 2022, a les
10.30 h, a les dependències de la brigada d’obres del Molí de Santa Agnès,
ubicades al carrer del Molí, s/n de la Roca del Vallès i informar-los que hauran
de venir equipats amb roba de feina, botes de seguretat, guants, ulleres de
protecció, protectors auditius i mascareta.
Cinquè. Disposar la publicació d’aquest decret al tauler d’edictes electrònic i a
la pàgina web de l’Ajuntament
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Sisè. La publicació d’aquesta resolució substitueix la notificació als interessats,
de conformitat amb el que estableix l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administració comú de les administracions
públiques.
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