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MSA/CRG
Exp. :PGA  293/2017 

EDICTE

L’alcalde, el 18 de setembre de 2017, va dictar la resolució núm. 781/2017 referent a la l’aprovació de la 
relació d’admesos i exclosos, constitució del tribunal i data de convocatòria de la proves del procés 
selectiu per a seleccionar un/a treballador/a social, la qual es transcriu a continuació: 

La base sisena de les bases reguladores del procediment de selecció, per a la contractació en 
règim laboral temporal d’un/a treballador/a social per substituir a una treballadora social de 
l’Ajuntament que està de baixa de maternitat i creació d’una borsa de treball, disposa que, un cop 
finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i en el termini màxim de 15 dies,   l’ajuntament 
publicarà la relació d’admesos i exclosos i el dia, hora i lloc per a la realització de les proves al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal i es concedirà un termini de 5 dies 
naturals per a esmenes i  possibles reclamacions. Així mateix, l’esmentada base també disposa 
que si durant el termini per formular reclamacions, no se’n presenta cap, la llista provisional 
d’admesos i exclosos s’entendrà elevada a definitiva. 

Vist el que estableix la base segona, i atès que el termini de presentació de sol·licituds ja ha 
finalitzat, la llista d’aspirants és la següent:

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 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases del règim local,

RESOLC

Primer.- Aprovar la llista d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria de selecció, de 
selecció, per a la contractació en règim laboral temporal d’un/a treballador/a social per substituir 
a una treballadora social de l’Ajuntament que està de baixa de maternitat i creació d’una borsa de 
treball, la qual queda de la següent manera:

ASPIRANTS ADMESOS

ASPIRANTS

DNI
Número de Registre 

d’Entrada
1 38853351A 5627
2 46619882D 5720
3 47702761R 5726
4 45827543C 5771
5 39170406A 5871
6 39403885D 6139
7 45882700T 6263
8 43451104X 6299

ASPIRANTS
Número de Registre 
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ASPIRANTS EXCLOSOS

cap

Segon. Concedir un termini de 5 dies naturals, comptadors a partir del dia següent de la 
publicació en el tauler d’edictes electrònic d’aquesta resolució, per a esmenes i reclamacions. En 
el cas que no es presentin reclamacions, la llista d’aspirants admesos i exclosos es considerarà 
elevada a definitiva i no caldrà tornar a publicar-la. 

Tercer. Designar com a membres del Tribunal, de conformitat amb allò que assenyala la base 
setena a:

Presidenta: Carme  Sanahuja Masgoret, cap de l’àrea de Serveis Personals.
Presidenta suplent: Mario Martínez Blaya, arquitecte tècnic de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès

1r Vocal: Gemma Tuset Serra, tècnica Promoció Econòmica, Turisme, Comerç i Consum

Suplent del 1r vocal:  Rosó Borràs Ruz, tècnica d’Educació, Joventut i Solidaritat

2n vocal: Joan Manel Gutiérrez Albentosa, designat per l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya 

Suplent del 2n vocal: Anna Rufí Vilà ,designada per l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya 

Secretari: Antoni Peralta Garcerá, secretari de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Suplent de la secretari: Cristina Fandiño Cutrina, tècnica d’Administració general de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès

DNI d’Entrada
1 38853351A 5627
2 46619882D 5720
3 47702761R 5726
4 45827543C 5771
5 39170406A 5871
6 39403885D 6139
7 45882700T 6263
8 43451104X 6299
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Quart. passar directament a la segona fase del procés: la prova pràctica, atès que la primera fase: 
prova de llengua catalana, no caldrà fer-la perquè tots els aspirants han acreditat estar en 
possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (certificat C).

Cinquè. Fixar com a data de constitució del tribunal del procés selectiu, el 29 de setembre de 
2017, a les 9.30 hores al Centre Cultural de la Roca del Vallès.

Sisè. Convocar als aspirants a la prova pràctica, el 29 de setembre de 2017, a les 10.00 h al 
Centre Cultural de la Roca del Vallès.

SISÈ- Exposar aquesta resolució en el tauler d’edictes electrònic i en el tauler d’edictes de 
l’OAC de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
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