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ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE
PERSONAL  MITJANÇANT  CONCURS  DE  MÈRITS,  PER  A  LA
CONTRACTACIÓ  EN  RÈGIM  LABORAL  TEMPORAL  I  A  JORNADA
PARCIAL DE 14 PERSONES AMB DIFICULTATS D’INSERCIÓ LABORAL
DEL MUNICIPI. 

Essent  les  10:00  hores  del  dia  5  de  març  de  2015,  es  constitueix  a
l’Ajuntament de La Roca del Vallès el Tribunal Qualificador del concurs de
mèrits per a la contractació en règim laboral temporal i a jornada parcial de
14 persones amb dificultats d’inserció laboral del municipi per als següents
llocs de treball: 

a) 2 Jardiner/a 
b) 1 Peó Brigada 
c) 2 Peons Neteja Viària 
d) 2 Peons Pintura 
e) 2 Auxiliar de Manteniment 
f) 1 Auxiliar de Neteja 
g) 2 Conserges 
h) 2 Auxiliars Administratius 

La convocatòria i bases han estat aprovades per resolució d’alcaldia Núm.
90/2015, de 28 de gener de 2015, i publicades al BOPB del dia 9 de febrer
de 2015, a la web municipal i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

El Tribunal Qualificador constituït ha estat el següent: 

Presidenta: 
Sra.  Gemma  Tuset  i  Serra,  tècnica  del  Servei  d’Ocupació  i  Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 

Vocals: 
Sr.  Raul Alba Molina, enginyer de serveis de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès. 
Sra. Rosó Borràs Ruz, tècnica d’Ensenyament de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès. 
Marta Nuet, tècnica bibliotecària de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
Xavier Manzanares Marañon, enginyer municipal de l’Ajuntament de la Roca
del Vallès. 

Secretari  del  tribunal:  Sr.  Jordi  Sabatés  Ametller,  de  l’Àrea  de  Serveis  i
Atenció a les Persones de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
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FETS I ACORDS 

1. ESMENA DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS

1.1. El Tribunal detecta un error material en les llistes provisionals
de  persones  admeses  i  excloses  publicades  el  passat  2  de
febrer de 2015.

1.2. Conseqüentment,  es  procedeix  a  l’esmena  de  les  llistes  de
manera que, les persones amb registre d’entrada 972 i 1075
que  figuraven  a  la  llista  d’admesos,  han  d’estar  a  la  llista
d’exclosos.

Núm. 
Registre 
Entrada MOTIU EXCLUSIÓ
  972 Informe Vida Laboral incomplert
1075 Informe Vida Laboral caducat

1.3. Es concedeix un termini  de 5 dies naturals per a esmenes i
reclamacions  a  partir  de  l’endemà  de  la  publicació  de  la
present  acta.  Les llistes  provisionals  s’elevaran  a definitives,
sense necessitat d’un nou acord, si en el termini establert no
s’hi presenten reclamacions.

1.4. Vist  el  contingut  i  efectes  de  l’esmena,  s’acorda  donar  la
publicitat necessària a aquest acord per tal que arribi als seus
interessats.

2. ACLARIMENT CINQUÈ CRITERI DEL CONCURS DE MÈRITS

2.1. Pel  que  fa  al  concurs  de  mèrits,  el  cinquè  criteri  a  valorar
segons les bases és: “El període de temps de cotització que li
resten  a  una  persona  sol·licitant  per  poder  accedir  a  la
prestació  de  l’atur  o  altres  circumstàncies   (exemple  la
jubilació)”, considerant el Tribunal que la documentació que es
demanava no serà suficient per a poder valorar-lo.

2.2. Per la qual cosa, el Tribunal acorda que els aspirants interessats
en que se’ls  valori  aquest  criteri  hauran  de  presentar  algun
document emès per l’organisme competent del qual resulti de
forma expressa i clara aquest fet.

2.3. Es  concedeix  un  termini  de  10  dies  naturals  a  partir  de
l’endemà  de  la  publicació  d’aquesta  acta,  per  tal  que  els
aspirants interessats aportin la documentació necessària per a
poder valorar aquest criteri cinquè. 
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I  no  havent  més  assumptes  a  tractar,  la  Presidència  dóna  per  finalitzat
l'acte, aixecant-se la sessió essent les 13 hores del mateix dia 5 de març de
2015,  fent  constar  que en el  transcurs de la  sessió  no s'ha  produït  cap
incidència.

Per tot l’exposat, s'estén aquesta acta, que un cop llegida i trobada 
conforme, signen tots els membres de l'òrgan de selecció, i com a Secretari,
en dono fe.

La Roca del Vallès, 5 de març de 2015.

Secretari del Tribunal Presidenta del Tribunal

Primer vocal              Segon Vocal

Tercer vocal Quart vocal
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