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EDICTE
L’alcalde, el dia 23 de març de 2018, va dictar la resolució núm. 272/2018 referent
a la llista provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció d’una plaça de
tècnic/a d’administració general, la qual es transcriu a continuació:

La Junta de Govern Local, en sessió de 18 de desembre de 2017, va aprovar
les bases reguladores del procés de selecció d’una plaça de tècnic/a
d’administració general, amb caràcter interí, així mateix va aprovar la
convocatòria d’aquest procés de selecció. Aquestes bases van sortir
publicades en el BOPB de data 18 de gener de 2018 i la convocatòria es va
publicar en el DOGC número 7547 de 30 de gener de 2018.
La base onzena de les bases que regulen aquesta selecció, disposa que, un
cop finalitzat el termini de presentació de sol·licitud, l’ajuntament publicarà,
en el termini màxim d’un mes, la resolució de la llista d’aspirants admesos i
exclosos.
Atès que el termini de presentació de sol·licitud ja ha finalitzat, i d’acord
amb el que preveuen les bases, es fa pública la llista d’aspirants:
Aspirant
434547**E
384469**S
388015**A
393738**Y
466917**F
434437**X
388467**F
388504**G
388248**M

RGE
1466
1783
2035
2202
2203
2215
2255
2259
2349

El tribunal qualificador d’aquest procés de selecció estarà integrat, d’acord
amb el que preveu la base dotzena de les bases que regeixen aquesta
convocatòria, per les persones següents:
President: Antoni Peralta Garcerá, secretari de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès.
Vocals
Primer vocal: Remei Sala Leal, secretària de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui
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Suplent del primer vocal: Joan Manel Ferrera Izquierdo, secretari de
l’Ajuntament de Sitges.
Segon vocal: Antoni López Alonso, interventor de l’Ajuntament de la Roca
del Vallès
Suplent del segon vocal: Mercè Albuixech Valle, arquitecta municipal de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Tercer vocal: Raúl Alba Molina, enginyer de serveis de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès.
Suplent del tercer vocal: Carme Sanahuja Masgoret, cap de l’Àrea de Serveis
i Atenció a les Persones de l’Ajuntament d ela Roca del Vallès.
Vocal representant de l’EAPC: Miquel Sallés Puig
Suplent vocal representant de l’EAPC: Estanislao Arman Sáez
Secretària: Imma Lorenzo Valencia, administrativa de l’Àrea de Secretaria i
Serveis Jurídics de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Secretària suplent: Nativitat Coiduras Otal
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.
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 cobrir una plaça, amb caràcter interí, de tècnic
d’administració general, la qual queda de la manera següent:
Aspirants admesos
Aspirant
434547**E
393738**Y
466917**F
388504**G
388248**M

RGE
1466
2202
2203
2259
2349

Aspirants exclosos
RGE
Motiu exclusió

Aspirant
384469**S

1783

388015**A
388467**F

2035
2255

Manca la declaració conforme no pateix
malaltia o defecte físic i manca la
declaració de no haver estat separat del
servei de les administracions públiques ni
hagi estat inhabilitat.

Manca el pagament de la taxa
Manca el pagament de la taxa
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Segon. Concedir un termini de deu dies, comptadors a partir del dia següent
de la publicació d’aquesta resolució en el tauler d’edictes electrònic de
l’Ajuntament, en el tauler d’anuncis i en el web municipal per formular o
esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió, en cas que no es
presentin o siguin desestimades el candidat quedarà exclòs.
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. Exposar aquesta resolució en el tauler d’edictes electrònic de
l’Ajuntament, en el tauler d’anuncis de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i en el
web municipal.
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