
 

Pàgina 1 de 1 

 

 

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES EN EL PROCÉS DE 

SELECCIÓ PER COBRIR EL LLOC DE TREBALL TEMPORAL DE TÈCNIC/A AUXILIAR EN 

GESTIÓ CULTURAL DE LA SOCIETAT ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS, S.L. 

D’acord amb les bases que regeixen la convocatòria, un cop finalitzat el termini de presentació de 

sol·licituds, es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses.  

D’acord amb les esmentades bases, la Comissió de Selecció de la convocatòria està formada per la 

direcció de l’Àrea de Creativitat i la gerència de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. 

Segons estableixen les bases, a continuació es fa pública la llista definitiva de persones admeses i 

excloses en el procés de selecció:  

Núm. Núm. Registre 
DNI (4 

darrers 
dígits) 

Inicials 
nom i 

cognoms 

Admès/esa i 
Exclòs/sa 

Motiu d'exclusió  

1 E2021000948 *****031N MAP Admès/a - 

2 E2021000949 *****881E ASR Exclòs/a 
No compleix els requisits mínims per 
a participar en el procés de selecció, 
d'acord amb l'establert a les bases. 

3 E2021000973 *****970W MJHC Exclòs/a 

No compleix els requisits mínims per 
a participar en la convocatòria i no 
acredita documentalment alguns 
d'ells, d'acord amb l'establert a les 
bases.  

4 E2021000974 *****149X IRC Exclòs/a 

No acredita documentalment alguns 
dels requisits mínims per a participar 
en la convocatòria, d'acord amb 
l'establert a les bases.  

5 E2021000975 *****190A OBG Exclòs/a 

No acredita documentalment alguns 
dels requisits mínims per a participar 
en la convocatòria, d'acord amb 
l'establert a les bases.  

Tal com preveuen les bases, les persones interessades havien de presentar la seva sol·licitud per a 

participar en el concurs, acompanyada del Currículum Vitae detallat, d’una fotocòpia del Document 

Nacional d’Identitat i de la documentació que acrediti el compliment dels requisits i dels mèrits al·legats. El 

compliment dels requisits definits a les bases és imprescindible per a poder participar en el procés de 

selecció. 

Així mateix, les bases estableixen que no es valorarà cap mèrit formatiu o professional del currículum que 

no sigui degudament justificat, i no es validarà cap documentació lliurada fins a la data de valoració, 

podent quedar excloses les ofertes amb manca de documentació. 

La persona admesa a la convocatòria ha acreditat documentalment tots els requisits mínims per a poder 

participar, així com el coneixement de la llengua catalana (Nivell C) i els mèrits al·legats. 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Selecció valorarà els currículums essent 

la puntuació màxima possible de 10 punts, d’acord amb la Taula de Mèrits. Un cop finalitzada la valoració, 

la Comissió podrà convocar els aspirants que estimi convenient i que tinguin una puntuació mínima de 5 

punts en la valoració del currículum per a la realització d’una prova pràctica i/o d’una entrevista personal, 

als efectes d’acreditar l’efectivitat dels mèrits al·legats i el domini de les eines informàtiques. 

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,  

 

Carles Ribell Toledano 

Gerent 

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

http://www.rocaumbert.cat/
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