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ANUNCI

En data de 13 d’octubre de 2020, l’alcalde ha dictat la resolució que, literalment, diu:

“El 14 d’agost de 2020, mitjançant Resolució d’Alcaldia número 2020/1030, es  van aprovar 
les bases reguladores, així com la convocatòria del procés de selecció de personal 
funcionari, amb l’objecte de cobrir, de forma temporal en substitució de la persona titular, 
mitjançant concurs-oposició lliure, una plaça d’interventor/a de l’ajuntament de La Roca del 
Vallès i constitució d’una borsa de treball.

Aquestes bases van sortir publicades en el BOP de  24 d’agost de 2020 i la convocatòria 
en el DOGC número 8214 de 31 d’agost de 2020. 

La base cinquena d’aquest procediment selectiu, disposa que un cop finalitzat el termini de 
presentació de sol·licituds, la presidència de la Corporació  dictarà resolució per aprovar la 
llista d’aspirants admesos i exclosos i la publicarà en el tauler d’anuncis de la corporació; 
en el web de l’Ajuntament, i en el tauler electrònic d’anuncis de la Corporació (e-Tauler).

Atès que el termini de presentació de sol·licituds ja ha finalitzar, la llista d’aspirants és la 
següent: 

ASPIRANTS 
PRESENTATS

 NIF RE
1 7712****M 7655 

7833
2 5365****L 7836
3 4653****H 7879
4 4636****W 8206
5 4770****V 8432 

8481
6 7320****F 8369
7 4787****R 8440 

8461
8 4793****B 8484
9 4622****D 8494

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,
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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 del 
procés de selecció de personal funcionari, amb l’objecte de cobrir, de forma temporal en 
substitució de la persona titular, mitjançant concurs-oposició lliure, una plaça d’interventor/a 
de l’ajuntament de La Roca del Vallès i constitució d’una borsa de treball,  la qual queda de 
la següent manera:

 ADMESOS
 NIF RE

1 7320****F 8369

2 4787****R 8440 
8461

3 4793****B 8484

ASPIRANTS EXCLOSOS
 per la manca dels documents següents: 

 

NIF RE Instància 
model

Còpia 
DNI

Titulació 
exigida CV

Informe 
de Vida 
Laboral

Declaració 
Responsable

Comprovant 
pagament 

taxes 

1
7712****M 7655 

7833

X
(falta 
omplir 
llista 

mèrits) 

   X  X

2 5365*****L 7836    X  X  

3
4653****H 7879

X
(falta 
omplir 
llista 

mèrits)  

   X
(incompleta)

4 4636****W 8206       X
5 4770****V 8432 

8481 X      

6 4622****D 5494       X
(incompleta)
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Segon. Aprovar, d’acord amb el que preveu la base sisena de les bases que regeixen 
aquesta convocatòria, la designació del tribunal qualificador d’aquest procés de selecció 
que estarà integrat pels membres següents: 

Presidenta: Sra. Laura Naveros Ferrer, interventora accidental de l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès.
Suplent Presidenta: Sr. Ignasi Aragonés Seijo, secretari-interventor de l’Ajuntament de 
l’Olivella. 

Vocal: Sra. Montserrat Miarons Serra, designada per l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya
Vocal suplent: Sr. Sergi Ruiz-Zorrilla Xirau, designat per l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya

Vocal: Joan Carles Gelabert Canelles, designat per la Direcció General d’Administració 
Local.
Vocal Suplent: Juan Antonio Rodríguez Molina, designat per la Direcció General 
d’Administració Local.

Secretari: Antoni Peralta Garcerá, secretari de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Suplent del secretari: Xavier González Martín, funcionari de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès. 

Tercer.- Concedir un termini de 10 dies naturals, comptadors a partir del dia següent de la 
publicació d’aquesta resolució 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. 

Quart.  Exposar aquesta resolució en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, en el 
tauler d’anuncis de l’OAC i en el web municipal.

Cinquè. Considerar que en cas que no es presentin al·legacions en el termini indicat, la 
llista esdevindrà definitiva.”
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