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LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES, I VALORACIÓ PROVISIONAL 

DE MÈRITS (SEGONA FASE), 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 i al·legacions, i havent-se realitzat la prova de coneixements de llengua catalana 

prevista en la Base Vuitena de la convocatòria per a una de les persones aspirants que no havia 

acreditat documentalment el nivell C requerit, 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 Setena de la convocatòria, la Comissió de Selecció està formada pel 

president, el senyor Josep Maria Codina i Roca; la vocal, la senyora Glòria Fusté Pérez; i la vocal, 

la senyora Carme Ramon Perera. 

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

En data 18 de febrer de 2020 té lloc la prova de coneixements de llengua catalana, amb el resultat 

següent:  

Cognoms Nom   1ª fase 

Canet Estrany Carlos Apte 

 

Segons estableixen les Bases Sisena i Vuitena de la convocatòria, es publica la llista definitiva 

de persones admeses i excloses, així com els resultats de la primera fase (coneixement de 

llengües, de caràcter obligatori i eliminatori) i la valoració provisional de mèrits de la segona fase 

(valoració de mèrits, de caràcter obligatori i eliminatori), valorada fins a un màxim de 25 punts: 

Cognoms Nom 
Admès/esa i 

Exclòs/sa 
1ª fase 

2ª fase (valoració 
provisional de 

mèrits) 

Ruiz Coll Ignasi Admès/a Acreditat 8,74 

Enrique Doncel Jèssica Admès/a Acreditat 5,25 

Clusella Arimany Marina Admès/a Acreditat 2,00 

Casanova Manonelles Laia Admès/a Acreditat 10,08 

Frudà Manuela Admès/a Acreditat 5,65 

Torras Zamora Arnau  Admès/a Acreditat 3,00 

Canet Estrany Carlos Admès/a Apte 0,00 

 

La resta de persones admeses a la convocatòria han acreditat documentalment els coneixements 

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

Pel que fa al coneixement de llengua anglesa (nivell B1 o superior), per un error material de 

documentació, es valora que la següent persona aspirant no ha acreditat documentalment de 

forma correcta el nivell d’anglès, raó per la qual és convocada a la corresponent prova de 

coneixements de llengua anglesa, la qual tindrà lloc el dijous, 20 de febrer de 2020, a les 
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10:00 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: 

Cognoms Nom 
Admès/esa i 

Exclòs/sa 
1ª fase 

2ª fase (valoració 
provisional de 

mèrits) 

Clusella Arimany Marina Admès/a Acreditat 2,00 

 

D’acord amb la Base Vuitena de la convocatòria, la segona fase de valoració de mèrits preveu 

que passin a la tercera fase (prova d’aptituds, de caràcter obligatori i eliminatori) les persones 

aspirants amb millor puntuació del resultat de la valoració, així com les restants, amb un màxim 

de 12 aspirants en total, seguint l’ordre de puntuació de major a menor: 

Cognoms Nom Admès/esa i Exclòs/sa 1ª fase 
2ª fase (valoració 

provisional de mèrits) 

Casanova Manonelles Laia Admès/a Acreditat 10,08 

Ruiz Coll Ignasi Admès/a Acreditat 8,74 

Frudà Manuela Admès/a Acreditat 5,65 

Enrique Doncel Jèssica Admès/a Acreditat 5,25 

Torras Zamora Arnau  Admès/a Acreditat 3,00 

Clusella Arimany Marina Admès/a Acreditat 2,00 

Canet Estrany Carlos Admès/a Apte 0,00 

 

Tal com es va anunciar en la llista provisional de persones admeses i excloses, 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.  

Les persones aspirants que passin a la segona part, disposaran de 15 minuts per realitzar 

l’exposició i defensa oral de l’examen de la primera part. 

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, 18 de febrer de 2020, 

 

 

 

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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