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L’alcalde, el dia 6 de març de 2020, va dictar la Resolució núm. 287/2020, la qual es 
transcriu a continuació: 

Per Resolució d’Alcaldia de 17 de febrer de 2020 es va aprovar la llista 
provisional d’admesos i exclosos d’aspirants del procés de selecció del 
procediment de provisió de lloc de treball de cap jurídic de l’àrea de Territori i 
Sostenibilitat.

Atès que ha finalitzat el termini per a esmenes i possibles reclamacions, 
d’acord amb allò que disposen les bases reguladores d’aquest procés selectiu, 
l’Alcaldia en ús de les atribucions que té concedides resol:

Primer. Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés de selecció 
del procediment de provisió de lloc de treball de cap jurídic de l’àrea de Territori 
i Sostenibilitat, d’acord amb el següent:

ASPIRANTS 
ADMESOS

 NIF RE
1 3395****X 326  

327  
1633

2 3476****E 280 
399   
1934  
1937

Segon. La composició definitiva de la Junta de Mèrits és la següent:

Presidenta: Macarena Lupón Lorente, secretària-interventora de 
l’Ajuntament  de Vallgorguina
Suplent de President: Fernando Aragón Seijo, vicesecretari-secretari, 
tècnic de la junta de Govern Local de  l’Ajuntament de L’Hospitalet

Vocals:
Primer vocal: Josep Berdagué Pujol, secretari de l’Ajuntament de 
Canovelles
Suplent de primer vocal: Maria Sanpere Herrero, secretària-interventora 
de  l’Ajuntament de Subirats

Segon vocal : Sergi Ribas Beltrán,  secretari de l’Ajuntament de Sant 
Celoni
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Suplent de primer vocal: Laura Naveros Ferrer, tècnica d’administració 
general d’aquest Ajuntament

Secretari: Antoni Peralta Garcerá, secretari de l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès

Secretari suplent: Maria Teixidor Márquez, auxiliar administrativa de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès

Tercer. Fixar com a data de constitució la Junta de Mèrits del procés de 
selecció el dia 19 de març de 2020 a les 09.00 h a l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès, Edifici Can Sol, Carrer Catalunya, 24 de la Roca del Vallès.

Quart. Convocar als aspirants el dia 19 de març de 2020, a l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès, C/ Catalunya, 24, per a presentació i defensa del projecte de 
gestió que han de presentar, en els horaris següents:

 NIF Hora:
1 3395****X 11.00
2 3476****E 11.30

Cinquè. Recordar als aspirants que d’acord amb la base vuitena de les bases 
del procés de selecció, els candidats han de presentar un projecte de gestió, en 
un sobre tancat, en el termini de 10 dies naturals, comptats a partir de l’endemà 
de la publicació definitiva d’admesos i exclosos.
 
Sisè. Després de finalitzada la presentació i defensa d’aquests projectes, el 
tribunal valorarà els mèrits presentats pels aspirants seguint el barem 
especificat a la base vuitena de les bases d’aquest procés selectiu.

Setè. Disposar la publicació d’aquest decret al tauler d’edictes electrònic, en el 
tauler d’edictes de l’OAC.

Vuitè. 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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