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EDICTE
L’alcalde, el 18 de febrer de 2020, ha dictat la resolució núm. 191/2018 referent a la
resolució d’Admesos i exclosos del procés de selecció per a l’ocupació en règim
d’interinitat d’una plaça de tècnic/ca d’Administració General, la qual es transcriu a
continuació:
Per Resolució d’Alcaldia de 31 de gener de 2020 es va aprovar la llista
provisional d’admesos i exclosos d’aspirants del procés de selecció per a
l’ocupació en règim d’interinitat d’una plaça de tècnic/ca d’Administració
General i creació d’una borsa de treball per cobrir possibles substitucions,
places vacants per atendre necessitats urgents.
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
de per a l’ocupació en règim d’interinitat d’una plaça de tècnic/ca
d’Administració General i creació d’una borsa de treball per cobrir possibles
substitucions, places vacants per atendre necessitats urgents, d’acord amb el
següent:
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ASPIRANTS
ADMESOS
NIF
RE
3885****B
11521
5216****P
11591
3879****J
11704
12155
4351****W 11993
3883****S
12101
3511****N 12109
4400****E 12117
5329****L
12143
4784****A
12153
5307****E
12157
3657****X
12191
4813****J
12211
3811****Q
12212
3915****C
12028
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15

5259****L

16
17

4572****B
5239****B

18
19

4033****H
5302****D

11303
12073
12104
12111
12151
12164
12166

ASPIRANTS EXCLOSOS
1

NIF
4770****V

RE
11956

Motiu d'exclusió
1

Motius d'exclusió:
1

No haver presentant la documentació acreditativa del pagament
de la taxa de 22,39€ o un document que acrediti que es troba
en situació de desocupació

Segon. La composició definitiva del tribunal és la següent:
President: Antoni Peralta Garcerá, secretari de l’Ajuntament de la Roca
del Vallès.
Suplent de President: Carme Sanahuja Masgoret, tècnica superior de
l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Vocals:
Primer vocal : Laura Naveros Ferrer, tècnica d’administració general
d’aquest Ajuntament.
Suplent de primer vocal: Eugeni Sánchez Graner, tècnic d’administració
general d’aquest Ajuntament
Segon vocal: M. Àngels Aspa Pérez, representant de l’EAPC
Suplent de segon vocal: Miquel Sallés Puig, representant de l’EAPC
Secretari: Imma Lorenzo Valencia, administrativa de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès
Secretari suplent: Xavi González Martín, administratiu de l’Ajuntament
de la Roca del Vallès
Tercer. Fixar com a data de constitució del tribunal del procés de selecció el dia
3 de març de 2020 a les 9.00 h a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, Edifici Can
Sol, Carrer Catalunya, 24 de la Roca del Vallès.
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Quart. Convocar a la prova de català, el dia 3 de març de 2020, a les 9.30 h, a
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, C/ Catalunya, 24, a l’aspirant següent:

1

Aspirants que hauran de
presentar-se a la prova de
català, atès que no han
presentant el certificat del nivell
C de català o superior
3915****C
12028

Cinquè. Després de finalitzada la prova de català, el tribunal valorarà els mèrits
presentats pels aspirants seguint el barem especificat a la base catorzena de
les bases d’aquest procés selectiu.
Sisè. Disposar la publicació d’aquest decret al tauler d’edictes electrònic, en el
tauler d’edictes de l’OAC.
Setè. 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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