LLISTA PROVISIONAL 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 DINAMITZACIÓ D’ARTS VISUALS I DE LA IMATGE DE LA SOCIETAT
ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS, S.L.
D’acord amb la Base Sisena de la convocatòria, un cop finalitzat el termini de presentació de
sol·licituds, es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses; així com el dia,
l’hora i el lloc d’inici de les proves que s’hagin de realitzar.
Núm.

Núm. Registre

DNI

Admès/esa i Exclòs/sa

1

E2020000045

77121149X

Admès/a

2

E2020000046

47708780H

Admès/a

3

E2020000048

53294764S

Admès/a

4

E2020000049

73207619E

Admès/a

5

E2020000051

X8972263D

Admès/a

6

E2020000052

47971834K

Admès/a

7

E2020000053

52141781E

Exclòs/a provisionalment *1

Motius d’exclusió provisional:
*1 – Manca acreditar documentalment el requisit de participació Llengua catalana (Nivell C),
d’acord amb els requisits de participació especificats en la Base Tercera de la convocatòria.
D’acord amb la Base Tercera de la convocatòria, les persones aspirants que no acreditin
documentalment el nivell C de llengua catalana d'acord amb el què estableix l'Ordre
VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i
certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política
Lingüística, hauran de realitzar la prova corresponent.
En aquest sentit, segons l’establert en la Base Vuitena de la convocatòria, la prova de
coneixement de llengua catalana corresponent a la primera fase (coneixement de llengües, de
caràcter obligatori i eliminatori) tindrà lloc el dimarts, 18 de febrer de 2020, a les 08:30 hores,
a l’aula 11, 2a planta, del Consorci de Normalització Lingüística (CNL) del Vallès Oriental,
ubicat al C/ d’Enric Prat de la Riba, 84, 08401 (Granollers).
Pel que fa al coneixement de la llengua anglesa (Nivell B1 o superior), les següents persones
aspirants a la convocatòria no han acreditat documentalment el nivell B1 o superior:
Núm.

Núm. Registre

DNI

Admès/esa i Exclòs/sa

1

E2020000045

77121149X

Admès/a

6

E2020000052

47971834K

Admès/a

7

E2020000053

52141781E

Exclòs/a provisionalment *1

D’acord amb la Base Vuitena, les persones aspirants que es trobin en aquesta situació, però
tinguin coneixements equivalents de la llengua anglesa, hauran de realitzar una prova de
coneixements per tal de poder ser avaluats en aquest apartat en el marc de la segona fase
(valoració de mèrits, de caràcter obligatori i eliminatori). En aquest sentit, la prova de
coneixements de llengua anglesa tindrà lloc el dimarts, 18 de febrer de 2020, a les 11:00

Pàgina 1 de 2

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.
L’aspirant núm. 7 podrà participar en la prova d’anglès sempre i quan hagi superat la prova de
català que s’haurà realitzat prèviament, el mateix dia 18 de febrer, a les 08:30 h., i/o hagi acreditat
coneixement de llengua catalana (Nivell C).
La puntuació de la segona fase (valoració de mèrits, de caràcter obligatori i eliminatori) es donarà
a conèixer abans de la realització de la prova d’aptituds.
La tercera fase (prova d’aptituds, de caràcter obligatori i eliminatori) tindrà lloc el dimecres, 19
de febrer de 2020, 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, en els següents horaris:



Primera part – Examen escrit, a les 08:30 hores.
Segona part – Exposició i defensa oral, a les 13:00 hores.

D’acord amb la Base Sisena de la convocatòria, les persones aspirants podran formular les
al·legacions que considerin convenients en el termini de 2 dies hàbils comptadors des de
l’endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses, a través de
l’adreça de correu gestio@rocaumbert.cat o presencialment al Registre de la Societat.
Finalitzat el termini d’al·legacions i resoltes les possibles incidències, es farà pública la llista
definitiva de persones admeses i excloses amb les esmenes corresponents; així com el dia, l’hora
i el lloc de les proves que s’hagin de realitzar.
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, 13 de febrer de 2020,
Josep Maria
Codina Roca DNI 77093357W
(SIG)
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Josep Maria Codina Roca
Director de l’Àrea Audiovisual
Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.
(Segons escriptura d’apoderament atorgada el dia 30 d’abril de 2019
davant el notari J. POYATOS DIAZ, núm. de protocol 417.)
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