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L’alcalde, el dia 1 d’octubre de 2020, va dictar la Resolució d’Alcaldia núm. 1193/2020, 
la qual es transcriu a continuació: 

La Junta de Govern Local, en sessió de 15 de juny de 2020, va aprovar les 
bases reguladores, així com la convocatòria del procés de selecció per a una 
plaça d’oficial de manteniment de la brigada municipal.

Aquestes bases van sortir publicades en el BOPB de 3 de juliol de 2020.

La base sisena de les bases que regulen aquesta selecció, disposa que, un cop 
finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’ajuntament publicarà la 
resolució d’aspirants admesos i exclosos en el tauler d’edictes i en la pàgina 
web municipal.

Atès que el termini de presentació de sol·licitud ja ha finalitzat, i d’acord amb el 
que preveuen les bases, es fa pública la llista d’aspirants :
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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 21.1g) de la llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases del règim local.

Per tant, resolc: 

Primer. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la 
convocatòria del procés de selecció per a una plaça d’oficial de manteniment 
de la brigada municipal, la qual queda de la manera següent:
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ASPIRANTS EXCLOSOS
cap

Segon. Concedir un termini de deu dies hàbils , comptadors a partir de 
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el tauler d’edictes electrònic 
de l’Ajuntament per presentar possibles al·legacions adreçades a esmenar els 
defectes que pugui contenir la llista provisional. Si no s’hi presenten 
al·legacions o es desestimen per silenci, les llistes d’aspirants admesos i 
exclosos es consideren definitives sense necessitat duna nova resolució i 
posterior publicació. 

Tercer. La composició del tribunal és la següent:

President: Raúl Alba Molina, Coordinador tècnic de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
Suplent: Mario Martínez Blaya, arquitecte tècnic de l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès

Vocals:
Primer vocal : Marc Gual, enginyer tècnic de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès  
Suplent: Mercè Albuixech Valle, arquitecta municipal

Segon vocal: Damià Morales Vargas, representant de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya
Suplent: Salvador Cano Navarro, representant de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya 

Secretari: Antoni Peralta Garcerá, secretari de l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès
Suplent: Maria Teixidor Márquez, Auxiliar Administrativa de l’Àrea de 
Secretaria i Serveis Jurídics.
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Quart. Fixar com a data de constitució del tribunal del procés de selecció el dia 
19 d’octubre 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.

Cinquè. Fixar com a data per fer el segon exercici el 19 d’octubre de 2020 a les 
09.30 h a les dependències de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, Edifici Can 
Sol, Carrer Catalunya, 24 de la Roca del Vallès.
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