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ILV/APG
Ref.: 2018/181

ANUNCI

L’alcalde, en data d’11 d’octubre ha dictat la resolució núm. 1044 que, en la seva
part dispositiva diu:

Atès que s’ha detectat un errada material, pel que fa a la relació d’aspirants que han
de fer la prova català, i, d’acord amb el que estableix l’article 109.2 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, que estableix que les administracions públiques podran, així mateix,
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics, existents en els seus actes.
D’acord amb el que s’ha exposat resolc:
Primer. Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés de
selecció per a crear una borsa de treball de conserges, d’acord amb el següent:

Aspirants admesos
Aspirant

Núm. Registre
d’entrada

1

5216****V

7255

2

3883****V

7431

3

3779****B

7448

4

3879****G

7565

5

4792****G

7769

6

4674****X

7771

7

3935****J

7782

8

4724****H

7819

9

5143****N

7793

Aspirants exclosos
Aspirant

Núm. Registre
d’entrada

Motiu exclusió
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1

7730****A

7203

Manca l’informe de vida laboral

2

3733****R

7772

Manca l’informe de vida laboral

3

4762****L

7894

Sol·licitud presentada fora de
termini

Segon. Fixar com a data de constitució del tribunal del procés de selecció el dia 18
d’octubre a les 08.00 h a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, Edifici Can sol, Carrer
Catalunya 24 de la Roca.
Tercer. Convocar a la prova de català, el dia 18 d’octubre, a les 08.30 h, a
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, Edifici Can sol, Carrer Catalunya, 24, de la Roca
del Vallès, als següents aspirants:

Aspirants que hauran de presentar-se a la prova de català, atès que no
han presentant el certificat del nivell B de català o superior
Aspirant

Núm. Registre
d’entrada

Motiu exclusió

1

3879****G

7565

Manca el certificat del nivell de català

2

3935****J

7782

Manca el certificat del nivell de català

3

4724****H

7819

Manca el certificat del nivell de català

4

5143****N

7793

Manca el certificat del nivell de català

Quart. Convocar als aspirants a la prova escrita de coneixements teòrics, el dia 18
d’octubre a les 11.00 h, al Centre Cultural de la Roca del Vallès, Carrer Lope de Vega
s/n.
Cinquè. Disposar la publicació d’aquest decret al tauler d’edictes electrònic, en el
tauler d’edictes de l’OAC, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
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 administratiu comú de les administracions públiques.
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