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EDICTE
L’alcalde, el dia 29 d’agost de 2018, va dictar la Resolució núm. 855/2018 referent
a la llista definitva d’admesos i exclosos del procés de selección d’una borsa de
treball de tècnics llicenciats en dret:
Per resolució d’alcaldia de 10 de juliol de 2018 es va aprovar la llista
provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció d’una
borsa de treball de tècnics llicenciats en dret.
En data 30 de juliol de 2018, va finalitzat el termini per a esmenes i
possibles reclamacions.
D’acord amb allò que disposen les bases del procediment per a la selecció
d’una borsa de tècnics llicenciats en dret, 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 del procés
de selecció d’una borsa de treball de tècnics llicenciats en dret, d’acord amb
el següent:

Aspirant admesos
DNI
RGE
3880....Q
2018/6716
4354....G
2018/6734
4636....X
2018/6832
5329....L
2018/6858
4789....R
2018/6922
4498....R
2018/7035
4669....F
2018/7127
Segon. Fixar com a data de constitució del tribunal del procés de selecció el
dia 19 de setembre a les 10.00 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. La composició definitiva del tribunal és la següent:
President: Antoni Peralta Garcerá, secretari de l’Ajuntament de la Roca
del Vallès.
Primer vocal: Josep Berdagué Pujol, secretari de l’Ajuntament de
Canovelles.
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Suplent del primer vocal: Ignacio Aragonés Seijo, secretari-interventor
l’Ajuntament d’Olivella.
Vocal representant de l’EAPC: Artur Obach Martínez, secretari
l’Ajuntament de Campsentelles.
Vocal suplent de l’EAPC: Núria Fàbregas Pujadas, secretària
l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.
Secretària: Imma Lorenzo Valencia, administrativa de l’Àrea
Secretaria i Serveis Jurídics de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Secretària suplent: Nativitat Coiduras Otal, administrativa de l’Àrea
Secretaria i Serveis Jurídics de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
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Cinquè. Convocar als aspirants per a la realització del 2n exercici, prova
teòrica, el dia 19 de setembre a les 10.30 h al Centre Cultural de la Roca del
Vallès, Carrer Lope de Vega s/n.
Sisè. 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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