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MSA/APG
Exp.. : 3811/2019 

EDICTE

L’alcalde, el dia 31 d’octubre de 2019, va dictar la Resolució d’Alcaldia núm. 
1461/2019, la qual es transcriu a continuació: 

Per Resolució d’Alcaldia de 15 d’octubre de 2019 es va aprovar la llista 
provisional d’admesos i exclosos d’aspirants del procés de selecció de dos 
tècnics/tècniques d’administració econòmica en règim d’interinitat i la 
creació d’una borsa de treball. 

En data 25 d’octubre de 2019, va finalitzat el termini per a esmenes i 
possibles reclamacions.

D’acord amb allò que disposen les bases del procediment d’aquest procés 
selectiu, 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 d’admesos i exclosos del procés de 
selecció de dos tècnics/tècniques d’administració econòmica en règim 
d’interinitat i la creació d’una borsa de treball d’acord amb el següent:

Aspirants admesos
 NIF RGE
1 3506****C 8524

2 3882****P 8541  
8641

3 3882****K 8637

4 2163****F 8703
5 4660****V 8726
6 4640****J 8727

7 5215****B 8785

8 7762****C 8786

9 4697****F 8805 
8879

10 4664****B 8834
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11 7358****X 8844
12 4727****G 8846
13 7102****E 8841
14 3395****B 8889
15 4715****M 8484  

8485  
8486

16 4352****Z 8987
17 5216****P 9034   

9040
18 4679****L 9037

19 5312****Z 9054

20 3813****M 9055
21 7927****T 9163

22 7730****N 9288

23 4401****R 9269
24 4829****H 9300

25 4351****Q 9304

26 4583****A 9305
27 5216****P 9325

28 3934****D 9372

Es desestima les al·legacions presentades per l’aspirant amb DNI Núm.: 
4417****X, el 25 d’octubre de 2019 (NRE: 9963), en què manifesta que ha 
estat exclòs pel motiu 2 i adjunta un certificat que acredita que el Diploma 
en Ciències empresarials correspon a un grau, atès que el que especifiquen 
les bases és que ha d’estar en possessió de les llicenciatures: Llicenciatura 
en Dret, Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració, Llicenciatura 
en ADE, Llicenciatura en Economia o Llicenciatura en Ciències Actuarials i 
Financeres o títol de grau que correspongui a aquestes llicenciatures.

Es desestima les al·legacions presentades per l’aspirant amb DNI Núm.: 
5216****C, el 15 d’octubre de 2019 (NRE:9641), atès que el títol que 
presenta és de diplomada i d’acord amb les bases cal estar en possessió 
d’una llicenciatura o grau equivalent. 

Aspirants exclosos

 NIF RE Motius
1 5216****C 9124 2

2 4417****X 9170 2
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3 5216****C 9321  
9641

3 i 4

4 4499****F 9343 2

5 3885****K 9350  
9352

3 i 4

Motius d'exclusió 
1 No presentar la instància model  tal com s'indicava a la base 

cinquena d'aquesta convocatòria
2 No estar en possessió d’una d’aquestes titulacions: 

Llicenciatura en Dret, Llicenciatura en Ciències Polítiques i de 
l’Administració, Llicenciatura en ADE, Llicenciatura en 
Economia o Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres, 
o títol de grau corresponent.

3 No haver presentat la còpia del títol acadèmic requerit per 
participar en el procés, tal com s’indica en la base cinquena 
d’aquesta convocatòria 

4
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 López Alonso, interventor de l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès.
Suplent de President: Eugeni Sánchez Graner de l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès.

Vocals:
Primer vocal : Carme Sanahuja Masgoret, Tècnica superior de l’Àrea 
de de Serveis Personals d’aquest Ajuntament.
Suplent de primer vocal: Raúl Alba Molina, coordinador tècnic de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat d’aquest Ajuntament

Segon vocal: Sònia López Martínez, interventora de l’Ajuntament de 
Sant Celoni
Suplent de segon vocal: Lídia Ruiz Ordoñez, interventora de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Tercer vocal: Elena Olivera Sánchez, representant de l’EAPC 
Suplent del tercer vocal: Victor Vallés Celada, representant de l’EAPC 
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Secretari: Antoni Peralta Garcerá, secretari 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 12 de novembre a les 08.30 h a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 
Edifici Can Sol, Carrer Catalunya, 24 de la Roca del Vallès.

Quart. Convocar a la prova de català, el dia 12 de novembre de 2019, a les 
09.00 h, a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, C/ Catalunya, 24, als 
aspirants següents: 

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
1 2163****F 8703

2 5215****B 8785

D’acord amb les bases que regeixen aquest procés selectiu, queden 
exemptes de realitzar aquesta prova les persones aspirants que 
acreditin documental haver superat una prova de coneixements de 
català del mateix nivell o superior al que se sol·licita en algun procés 
de selecció d’alguna administració catalana.

Cinquè. Després de finalitzada la prova de català, el tribunal valorarà els 
mèrits presentats pels aspirants seguint el barem especificat a la base 
vuitena 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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