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ANUNCI

Per resolució d'alcaldia de 16 d’abril de 2018 s'ha adoptat l'acord que, literalment, 
diu:

Per resolució d’alcaldia de 23 de març de 2018 es va aprovar la llista provisional de 
persones admeses i excloses del concurs oposició lliure, per cobrir una plaça de 
Tècnic/a Administració General, amb caràcter interí. 

En data 12 d’abril de 2018, va finalitzat el termini per a esmenes i possibles 
reclamacions.

En data 23 de març de 2018, va tenir entrada al Registre General de l’Ajuntament 
una instància amb número 2933, en la qual la Sra. Mercè González Oliver, manifesta 
que consta en la relació d’aspirants que s’han presentat a la convocatòria però no 
consta ni a la llista d’aspirants admesos ni a la llista d’aspirants exclosos. 

En conseqüència, cal tenir present aquesta sol·licitud i completar la llista de la 
resolució de data 23 de març de 2018.

D’acord amb allò que disposen les bases del procediment per a la selecció d’una plaça 
de Tècnic/a d’Administració General,  mitjançant concurs oposició lliure, una vegada 
transcorregut el termini per a esmenes i possibles reclamacions, l’Alcaldia, en ús de 
les atribucions que té concedides resol:

Primer. Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs 
oposició lliure, per cobrir una plaça de Tècnic/a d’Administració General, amb caràcter 
interí, d’acord amb el següent:

Aspirants admesos

Aspirant RGE
434547**E 1466
384469**S 1783
393738**Y 2202
466917**F 2203
434437**X 2215
388504**G 2259
388248**M 2349

Aspirants exclosos
Aspirant RGE Motiu exclusió

388015**A 2035 Manca el pagament de la 

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació 8e975c76a00846ef93546e846d63ec75001 Data document: 16/04/2018

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Signatura 1 de 1

Albert Gil i Gutiérrez 16/04/2018 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=8e975c76a00846ef93546e846d63ec75001


                                                                                                                                                                                                        
Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics  

C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès

Tel: 93 842 20 16
roca@laroca.cat

http//www.laroca.cat

taxa
388467**F 2255 Manca el pagament de la 

taxa

Segon. Fixar com a data de constitució del tribunal del procés de selecció el dia 23 
d’abril a les 09:00 h.  a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, Edifici Can Sol,  Carrer 
Catalunya, 23 de la Roca del Vallès. 

Tercer.- Disposar que no es realitzarà la prova de català perquè tots els aspirants 
han acreditat estar en possessió del nivell de suficiència de català (certificat C1) de 
la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o equivalent. 

Quart. Convocar als aspirants per a la realització del 2n exercici,  prova teòrica, el dia 
23 d’abril a les 11:00 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 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 administració comú de les administracions públiques.
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