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EDICTE 

 

L’alcalde, el dia 9 de maig de 2019, va dictar la resolució núm. 656/2019 referent a 

l’aprovació definitiva de la llista d’admesos i exclosos del procés selectiu d’un 

tresorer/a interí/ina, la qual es transcriu a continuació:  

 

Per Resolució d’Alcaldia de 10 d’abril de 2019, es va aprovar la llista 

provisional de persones admesos i excloses del procés de selecció d’una 

plaça de Tresorer/a, amb caràcter interí i la composició del tribunal 

qualificador d’aquest procés selectiu, el qual estarà format dels membres 

següents:  

 

 

President: Antoni López Alonso, interventor de l’Ajuntament de la 

Roca del Vallès. 

Suplent de President: Raúl Alba Molina, coordinador tècnic de l’Àrea 

de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 

 

Vocals: 

Primer vocal : Enric Sánchez Abanades, tresorer de l’Ajuntament de 

Santa Maria de Palautordera 

Suplent de primer vocal: Carme Sanahuja Masgoret, tècnica superior 

de Serveis Personals de l’Ajuntament de la Roca del Vallès 

 

 

Segon vocal: Joan Carles Gelabert Canelles, representant de la 

Direcció d’Administració local 

Suplent de segon vocal: Juan Antonio Rodríguez Molina, representant 

de la Direcció d’Administració local 

 

Tercer vocal: Lourdes Juez Bergé, representant de l’EAPC  

Suplent del tercer vocal: Josep Barberà Boix, representant de l’EAPC  

 

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

Roca del Vallès 

Secretari suplent: Imma Lorenzo Valencia, administrativa de 

l’Ajuntament de la Roca del Vallès 

 

 

En data 3 de maig de 2019, va finalitzar el termini per a esmenes i possibles 

reclamacions. 

 

D’acord amb allò que disposen les bases del procediment per a la selecció 

d’una plaça de Tresorer/a, una vegada transcorregut el termini per a 

esmenes i possibles reclamacions, l’Alcaldia, en ús de les atribucions que té 

concedides. 
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Resol: 

 

  

Primer.- Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses, per 

cobrir una plaça de Tresorer/a, amb caràcter interí, d’acord amb el següent : 

 

Aspirants admesos 

Aspirant RGE 

3884****M 1978 

3510****H 2231 

4622****D 2547 

4351****N 2660 

4669****S 2638 

4781****B 2667 

3881****Z 2985 

 

Aspirants exclosos 

Aspirant RGE Motiu exclusió 

3882****K 2527 Falta manifestar que reuneix els 

requisits de la  base 3ª  

4156****Q 2565 Falta pagament taxes 

4374****C 2608 Falta tota la documentació 

excepte el currículum 

 

Segon.- Fixar com a data de constitució del tribunal del procés de selecció 

el dia 21 de maig de 2019, a les 09.00 h a l’Ajuntament de la Roca del 

Vallès, Edifici Can Sol, carrer Catalunya, 24 de la Roca del Vallès.  

 

Tercer.- Convocar als aspirants per a la realització a la prova pràctica, el dia 

21 de maig a les 10.00 h al Centre Cultural de la Roca del Vallès, C/ Lope de 

Vega, 4. 

 

Quart.- publicar aquest decret al BOP, al tauler d’edictes electrònic, i al 

tauler d’edictes de l’OAC. 

 

Cinquè.- 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’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques. 

 

La Roca del Vallès, 9 de maig de 2019 

 

L’alcalde 

Carles Fernández Pérez 
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