Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
http://www.laroca.cat
MSA/APG
Exp.: 181/2018
Assumpte: Edicte d’admesos i exclosos provisional borsa conserges

EDICTE

L’alcalde, el dia 4 de setembre de 2018, va dictar la Resolució núm. 867/2018
referent a l’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos del procés per
ala creació d’una borsa de treball de conserges, la qual es transcriu a continuació:
La Junta de Govern Local, en sessió de 18 de juny de 2018, va aprovar les
bases reguladores i la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de
conserges. Les bases van sortir publicades en el BOPB, de data 27 de juny
de 2018 i la convocatòria en el DOGC de 3 de juliol de 2018.
La base cinquena 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, i d’acord
amb el que preveuen les bases, es fa pública la llista d’aspirants :

Aspirant

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

7730****A
5216****V
3883****V
3779****B
3879****G
3733****R
3935****J
4792****G
4674****X
4724****H
4762****L

Núm.
Registre
d’entrada
7203
7255
7431
7448
7565
7772
7782
7769
7771
7819
7894

El tribunal qualificador d’aquest procés de selecció estarà integrat, d’acord
amb el que preveu la base sisena de les bases que regeixen aquesta
convocatòria, per les persones següents:
President: Raúl Alba Molina, coordinador tècnic de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat
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Suplent de President: Carme Sanahuja Masgoret, tècnica superior de Serveis
Personals
Vocals:
Primer vocal : Mario Martínez Blaya, arquitecte tècnic municipal
Suplent de primer vocal: Mercè Albuixech Valle, arquitecta municipal
Segon Vocal:
Miquel Jiménez López, representant titular de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent de segon vocal: Montserrat Sánchez Hernández, representant de
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Secretari: el secretari general de la Corporació
Secretària suplent:. Imma Lorenzo Valencia, administrativa de l’Àrea de
Secretaria i Serveis Jurídics.
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 admesos i exclosos de la
convocatòria per a la creació d’una borsa de conserges, la qual queda de la
manera següent:

1
2
3
4
5
6
7
8

Aspirants admesos
Aspirant
Núm. Registre
d’entrada
5216****V
7255
3883****V
7431
3779****B
7448
3879****G
7565
4792****G
7769
4674****X
7771
3935****J
7782
4724****H
7819
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Aspirant

1
2
3

7730****A
3733****R
4762****L

Aspirants exclosos
Núm.
Motiu exclusió
Registre
d’entrada
7203
Manca l’informe de vida laboral
7772
Manca l’informe de vida laboral
7894
Sol·licitud presentada fora de termini

1

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
Motiu exclusió
d’entrada
7730****A
7203
Manca el certificat del nivell de català

2

3879****G

7565

Manca el certificat del nivell de català

3

3733****R

7772

Manca el certificat del nivell de català

4

3935****J

7782

Manca el certificat del nivell de català

5

4724****H

7819

Manca el certificat del nivell de català

Segon.- Concedir un termini de deu dies, comptadors a partir de l’endemà
de la publicació d’aquesta resolució en el tauler d’edictes electrònic de
l’Ajuntament i al tauler d’anuncis de l’oficina d’atenció al ciutadà, per
presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els efectes 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 Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona
Cinquè.- Exposar aquesta resolució en el tauler d’edictes electrònic i al
taulell d’anuncis de l’oficina d’atenció al ciutadà.
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