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MODIFICACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES EN EL 

PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR EL LLOC DE TREBALL TEMPORAL DE TÈCNIC/A 

D’ACTIVITATS I PROJECTES DE ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS, S.L. 

Es fa pública la modificació de la llista definitiva de persones admeses i excloses, publicada en 

data 3 de juliol de 2018, atès que s’ha admès una nova sol·licitud per participar en aquest procés 

de selecció que ha estat rebuda mitjançant correu administratiu.  

D’acord amb la Base 6ª de la convocatòria, un cop finalitzat el termini de presentació de 

sol·licituds i al·legacions, i admesa la nova sol·licitud presentada en temps i forma dins el termini 

establert, es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses; així com el dia, l’hora 

i el lloc d’inici de les proves que s’hagin de realitzar: 

D’acord amb la Base 7ª de la convocatòria, la Comissió de Selecció de la convocatòria està 

formada per la presidenta, la senyora Roser Rodríguez Baches; la vocal, la senyora Ester Prat 

Armadans; el vocal, el senyor Josep Maria Codina i Roca. 

Actua com a secretari de la convocatòria, el Sr. Sergi Cortés Candel, administratiu de Roca 

Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.  

Es preveu com a vocal suplent, la Sra. Carme Ramon Perera, tècnica en Gestió Cultural de Roca 

Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. 

La Comissió de selecció podrà disposar d’assessors especialistes amb veu, però sense vot, 

perquè col·laborin en el procés d’acord amb les necessitats i amb la seva preparació tècnica. 

D’acord amb la Base 6ª de la convocatòria, es publica la llista definitiva de persones admeses i 

excloses: 

Núm. Núm. Registre DNI 
Admès/a o 

Exclòs/a 

1 238 47818818R Admès/a 

2 239 52168705J Admès/a 

3 240 52166626G Admès/a 

4 242 47851248R Admès/a 

5 243 52143337Z Admès/a 

6 245 47702483T Admès/a 

7 246 47700338V Admès/a 

8 247 77616789T Admès/a 

9 248 47703131G Admès/a 

10 249 52167961M Admès/a 

11 250 47826426L Admès/a 

12 251 52162201H Admès/a 

13 253 46346324J Admès/a 

14 252 47700010B Admès/a 

15 254 48099312X Admès/a 

16 256 77289392P Admès/a 
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Les persones admeses a la convocatòria han acreditat documentalment el coneixement de la 

llengua catalana (Nivell C) i el coneixement de la llengua castellana. 

Tenint en compte que, d’acord amb la Base 8ª de la convocatòria, la 2ª fase de valoració de 

mèrits, els resultats de la qual s’anunciaran properament, preveu que passin a la 3a. fase un 

màxim de 15 aspirants seguint l’ordre de puntuació de major a menor, s’anuncia que la 3a. fase 

(prova d’aptituds, de caràcter obligatori i eliminatori) tindrà lloc el dimarts, 10 de juliol de 2018, 

a les 09.00 hores, al Centre Tecnològic i Universitari de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, 

S.L., situat al C/ Mare de Déu de Montserrat, 36, 08401 Granollers. 

La publicació dels actes derivats del desenvolupament del procés selectiu es farà a través del 

tauler d’edictes de la Societat i a la pàgina web de Roca Umbert (www.rocaumbert.cat). 

 

Granollers, 4 de juliol de 2018, 

 

 

 

 

Roser Rodríguez Baches 

Gerent 

Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. 
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