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VALORACIÓ DE MÈRITS DEL CURRÍCULUM (PRIMERA FASE) I MODIFICACIÓ DE LA 

LLISTA  PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES EN EL PROCÉS DE 

SELECCIÓ PER COBRIR EL LLOC DE TREBALL D’UN/A TÈCNIC/A MIG GESTOR/A 

CULTURAL I MEDIADOR/A ESPECIALISTA EN PROJECTES EDUCATIUS I COMUNITARIS 

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

Segons l’establert en l’acord de gerència núm. 42/22, de data 30 de setembre de 2022, mitjançant 

el qual s’aprovà la llista provisional de persones admeses i excloses i la composició de l’òrgan 

de selecció de l’esmentat procés de selecció, havent assolit la data de la prova de coneixements 

de llengua catalana per a les persones aspirants que no havien acreditat el nivell C requerit, es 

fa pública la valoració de mèrits del currículum, la modificació de la llista provisional de persones 

admeses i excloses, així com el dia, l’hora i el lloc d’inici de les proves selectives que es portaran 

a terme.  

En data 5 d’octubre de 2022, l’aspirant núm. 60 acredita documentalment el nivell C de llengua 

catalana, d’acord amb l’establert per 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 coneixement 

de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 

d’abril. 

En base a l’establert en l’acord de gerència núm. 42/22, de data 30 de setembre de 2022, el dia 

5 d’octubre de 2022 estava programada la prova de coneixements de llengua catalana per a la 

resta de persones aspirants excloses provisionalment per no haver acreditat el nivell C, amb el 

resultat següent: 

Núm. Núm. Registre 
DNI (4 
darrers 
dígits) 

Inicials 
nom i 

cognoms 

Requisits Mínims / Admès/esa i 
Exclòs/sa 

Prova de català 

30 E2022001047 *****200P EBIA Exclòs/a provisionalment (*) No presentat/da 

D’acord amb l’exposat en l’acord núm. 42/22, de data 30 de setembre de 2022, la persona 

aspirant núm. 30 haurà d’acreditar el nivell C de llengua catalana, d’acord amb l’establert 

per 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 coneixement de català de la Secretaria de 

Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril, abans de la finalització 

del procés de selecció. En cas contrari, serà exclosa definitivament del procés de selecció. 

En data 4 d’octubre de 2022, la persona aspirant núm. 34, amb núm. de registre E2022001138, 

inicialment assignada al present procés de selecció, notifica que la seva sol·licitud anava 

realment adreçada a participar en la convocatòria de selecció d’un/a tècnic/a mig gestor/a cultural 

i mediador/a especialista en Arts Visuals a la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., la 

qual s’està portant a terme de forma simultània a la present convocatòria i estava regida pel 

mateix termini de presentació d’instàncies. Per aquest motiu, després de verificar aquesta 

incidència causada per un error material de la documentació aportada, s’aprova la reassignació 

d’aquesta persona al procés de selecció esmentat, mantenint l’exclusió de la seva candidatura 

per no haver aportat la documentació mínima exigida a les bases, restant pendent d’acreditar 

documentalment algun/s dels requisits mínims de participació. 

En data 30 de setembre de 2022, la persona aspirant núm. 65, amb núm. de registre 

E2022001133, qui d’acord amb la informació publicada a través de l’acord de gerència núm. 

42/22, de data 30 de setembre de 2022, havia estat exclosa en considerar-se que no quedava 

acreditada l’experiència mínima exigida en un lloc similar vinculat a l’objecte de la convocatòria 

de la plaça, en centres culturals del sector públic o privat, sol·licita una revisió de la documentació 
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aportada al respecte per considerar que aquest requisit quedava acreditat satisfactòriament. La 

comissió de selecció ha tornat a revisar la documentació aportada per la persona aspirant i ha 

aprovat la seva admissió al procés de selecció, en haver identificat que part de la seva 

experiència professional, obeint al mínim establert per les bases, se situa en empreses 

especialitzades en projectes culturals i comunitaris, fet que es troba convenientment acreditat i 

s'ajusta a l'objecte de la convocatòria de la plaça. 

Per tot allò exposat, es publica la modificació de la llista provisional de persones admeses i 

excloses:  

Núm. Núm. Registre 
DNI (4 
darrers 
dígits) 

Inicials 
nom i 

cognoms 

Requisits 
Mínims / 

Admès/esa i 
Exclòs/sa 

Motiu d'exclusió 

1 E2022000979 *****431G SMP Exclòs/a 

No acredita experiència mínima exigida en un lloc 
similar vinculat a l’objecte de la convocatòria de la 
plaça, en centres culturals del sector públic o 
privat; No disposa/acredita de titulació en gestió 
cultural i/o mediació cultural.  

2 E2022000996 *****825L SDA Exclòs/a 
No aporta documentació mínima exigida (manca 
acreditar documentalment algun/s dels requisits 
de participació) 

3 E2022000990 *****885V AFA Exclòs/a 
No aporta documentació mínima exigida (manca 
acreditar documentalment algun/s dels requisits 
de participació) 

4 E2022000980 *****431E LRF Exclòs/a 

No acredita experiència mínima exigida en un lloc 
similar vinculat a l’objecte de la convocatòria de la 
plaça, en centres culturals del sector públic o 
privat 

5 E2022000985 *****667E SPI Exclòs/a 

No acredita experiència mínima exigida en un lloc 
similar vinculat a l’objecte de la convocatòria de la 
plaça, en centres culturals del sector públic o 
privat; No disposa/acredita de titulació en gestió 
cultural i/o mediació cultural.  

6 E2022000981 *****400C RMG Admès/a   

7 E2022000982 *****020B MVT Exclòs/a 

No acredita experiència mínima exigida en un lloc 
similar vinculat a l’objecte de la convocatòria de la 
plaça, en centres culturals del sector públic o 
privat; No acredita/disposa de la titulació mínima 
exigida; No disposa/acredita de titulació en gestió 
cultural i/o mediació cultural 

8 E2022000983 *****521A AEG Admès/a   

9 E2022000995 *****051T ACOP Admès/a   

10 E2022000994 *****334H JRG Exclòs/a 
No aporta documentació mínima exigida (manca 
acreditar documentalment algun/s dels requisits 
de participació) 

11 E2022000998 *****763H LTT Admès/a   

12 E2022000999 *****550H EBG Admès/a   

13 E2022001000 *****780H JED Admès/a   

14 E2022001002 *****782V ASP Exclòs/a 
No disposa/acredita de titulació en gestió cultural 
i/o mediació cultural 

15 E2022001003 ******415B HSH Admès/a   

16 E2022001008 *****126W MAP Exclòs/a 

No disposa/acredita de titulació en gestió cultural 
i/o mediació cultural: No acredita experiència 
mínima exigida en un lloc similar vinculat a 
l’objecte de la convocatòria de la plaça, en 
centres culturals del sector públic o privat; No 
acredita nivell C de català 

17 E2022001010 *****677M YFM Admès/a   

18 E2022001019 *****600M MLU Exclòs/a 

No aporta documentació mínima exigida (manca 
acreditar documentalment algun/s dels requisits 
de participació); No acredita experiència mínima 
exigida en un lloc similar vinculat a l’objecte de la 
convocatòria de la plaça, en centres culturals del 
sector públic o privat. 

19 E2022001032 *****290Q AMH Exclòs/a 
No aporta documentació mínima exigida (manca 
acreditar documentalment algun/s dels requisits 
de participació) 
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20 E2022001020 *****929V CCL Exclòs/a 

No disposa/acredita de titulació en gestió cultural 
i/o mediació cultural: No acredita experiència 
mínima exigida en un lloc similar vinculat a 
l’objecte de la convocatòria de la plaça, en 
centres culturals del sector públic o privat. 

21 E2022001021 *****563V CPL Exclòs/a 
No disposa/acredita de titulació en gestió cultural 
i/o mediació cultural 

22 E2022001037 *****945B EUS Admès/a   

23 E2022001038 *****474S MIMR Admès/a   

24 E2022001039 *****806C HMV Exclòs/a 

No acredita experiència mínima exigida en un lloc 
similar vinculat a l’objecte de la convocatòria de la 
plaça, en centres culturals del sector públic o 
privat. 

25 E2022001026 *****356X MJC Exclòs/a 

No acredita experiència mínima exigida en un lloc 
similar vinculat a l’objecte de la convocatòria de la 
plaça, en centres culturals del sector públic o 
privat; No acredita/disposa de la titulació mínima 
exigida 

26 E2022001040 *****159R JCB Exclòs/a 

No acredita experiència mínima exigida en un lloc 
similar vinculat a l’objecte de la convocatòria de la 
plaça, en centres culturals del sector públic o 
privat 

27 E2022001041 *****740F MMR Exclòs/a 

No acredita experiència mínima exigida en un lloc 
similar vinculat a l’objecte de la convocatòria de la 
plaça, en centres culturals del sector públic o 
privat. 

28 E2022001042 *****329J MDL Exclòs/a 

No acredita experiència mínima exigida en un lloc 
similar vinculat a l’objecte de la convocatòria de la 
plaça, en centres culturals del sector públic o 
privat. 

29 E2022001028 *****368C ABA Admès/a   

30 E2022001047 *****200P EBIA 

Exclòs/a 
provisionalment 

(*) 
No acredita nivell C de català 

31 E2022001048 *****779H APB Exclòs/a 
No aporta documentació mínima exigida (manca 
acreditar documentalment algun/s dels requisits 
de participació) 

32 E2022001049 *****125A CRR Exclòs/a 

No acredita experiència mínima exigida en un lloc 
similar vinculat a l’objecte de la convocatòria de la 
plaça, en centres culturals del sector públic o 
privat 

33 E2022001072 *****219E RAPP Exclòs/a 

No acredita experiència mínima exigida en un lloc 
similar vinculat a l’objecte de la convocatòria de la 
plaça, en centres culturals del sector públic o 
privat 

35 E2022001073 *****532C ABS Exclòs/a No acredita/disposa de la titulació mínima exigida 

36 E2022001074 *****396P OHP Exclòs/a 

No acredita experiència mínima exigida en un lloc 
similar vinculat a l’objecte de la convocatòria de la 
plaça, en centres culturals del sector públic o 
privat 

37 E2022001075 *****687J GMM Admès/a   

38 E2022001063 *****957B VBG Admès/a   

39 E2022001107 *****429R APF Admès/a   

40 E2022001108 *****337Y MMB Exclòs/a 
No disposa/acredita de titulació en gestió cultural 
i/o mediació cultural 

41 E2022001109 *****888P AGR Exclòs/a 
No disposa/acredita de titulació en gestió cultural 
i/o mediació cultural 

42 E2022001110 *****531Q FXRG Exclòs/a 
No disposa/acredita de titulació en gestió cultural 
i/o mediació cultural 

43 E2022001111 *****392P OVM Admès/a   

44 E2022001112 *****783P UBG Exclòs/a 

No acredita experiència mínima exigida en un lloc 
similar vinculat a l’objecte de la convocatòria de la 
plaça, en centres culturals del sector públic o 
privat. 

45 E2022001113 *****941A MNG Admès/a   

46 E2022001114 *****818R MRV Exclòs/a 

No acredita experiència mínima exigida en un lloc 
similar vinculat a l’objecte de la convocatòria de la 
plaça, en centres culturals del sector públic o 
privat 

47 E2022001115 *****979X EMB Admès/a   

48 E2022001116 *****691S SRC Admès/a   
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49 E2022001117 *****110C AMH Admès/a   

50 E2022001118 *****779H MCP Exclòs/a 
No disposa/acredita de titulació en gestió cultural 
i/o mediació cultural 

51 E2022001119 *****167D SBS Admès/a   

52 E2022001120 *****157T ENJ Exclòs/a 

No acredita experiència mínima exigida en un lloc 
similar vinculat a l’objecte de la convocatòria de la 
plaça, en centres culturals del sector públic o 
privat. 

53 E2022001121 *****414N DAD Admès/a   

54 E2022001122 *****152M JGB Exclòs/a 
No disposa/acredita de titulació en gestió cultural 
i/o mediació cultural 

55 E2022001123 *****669H NLG Exclòs/a 
No disposa/acredita de titulació en gestió cultural 
i/o mediació cultural 

56 E2022001124 *****899V PCV Admès/a   

57 E2022001125 *****2576E PP Admès/a   

58 E2022001126 *****078E AHC Exclòs/a 

No acredita experiència mínima exigida en un lloc 
similar vinculat a l’objecte de la convocatòria de la 
plaça, en centres culturals del sector públic o 
privat. 

59 E2022001127 *****846M NBB Admès/a   

60 E2022001128 *****584G MALR Admès/a  

61 E2022001129 *****880X JCG Exclòs/a 

No disposa/acredita de titulació en gestió cultural 
i/o mediació cultural;  No acredita/disposa de la 
titulació mínima exigida; No acredita nivell C de 
català 

62 E2022001130 *****626G EAG Exclòs/a 
No aporta documentació mínima exigida (manca 
acreditar documentalment algun/s dels requisits 
de participació) 

63 E2022001131 *****619R TGV Exclòs/a 
No disposa/acredita de titulació en gestió cultural 
i/o mediació cultural 

64 E2022001132 *****495L NGIE Exclòs/a 
No disposa/acredita de titulació en gestió cultural 
i/o mediació cultural 

65 E2022001133 *****711T SRH Admès/a   

66 E2022001134 *****033X LAMC Exclòs/a 

No acredita experiència mínima exigida en un lloc 
similar vinculat a l’objecte de la convocatòria de la 
plaça, en centres culturals del sector públic o 
privat; No acredita/disposa de la titulació mínima 
exigida.  

67 E2022001135 *****646B NBF Admès/a   

68 E2022001136 *****635Q ASSQ Exclòs/a No acredita/disposa de la titulació mínima exigida 

69 E2022001137 *****026K EPT Admès/a   

70 E2022001143 *****874W ASL Exclòs/a 
No disposa/acredita de titulació en gestió cultural 
i/o mediació cultural 

 (*) D’acord amb l’exposat en l’acord núm. 42/22, de data 30 de setembre de 2022, aquestes 

persones hauran d’acreditar el nivell C de llengua catalana, d’acord amb l’establert per 

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 coneixement de català de la Secretaria de 

Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril, abans de la finalització 

del procés de selecció. En cas contrari, seran excloses definitivament del procés de 

selecció. 

Així mateix, es fa pública la valoració dels mèrits del currículum (primera fase), valorada fins 

a un màxim de 10 punts:  

Núm. Núm. Registre 
DNI (4 
darrers 
dígits) 

Inicials nom 
i cognoms 

Requisits Mínims / 
Admès/esa i 

Exclòs/sa 
Motiu d'exclusió 

1ª fase 
(valoració de 
mèrits i CV) 

6 E2022000981 *****400C RMG Admès/a (1*)   6,25 

8 E2022000983 *****521A AEG Admès/a   7,00 

9 E2022000995 *****051T ACOP Admès/a   4,00 

11 E2022000998 *****763H LTT Admès/a   2,00 

12 E2022000999 *****550H EBG Admès/a   6,00 
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13 E2022001000 *****780H JED Admès/a   5,25 

15 E2022001003 ******415B HSH Admès/a   6,35 

17 E2022001010 *****677M YFM Admès/a   6,00 

22 E2022001037 *****945B EUS Admès/a   5,00 

23 E2022001038 *****474S MIMR Admès/a   5,00 

29 E2022001028 *****368C ABA Admès/a   6,00 

30 E2022001047 *****200P EBIA 
Exclòs/a 

provisionalment 
No acredita nivell C 
de català 

3,00 

37 E2022001075 *****687J GMM Admès/a   2,75 

38 E2022001063 *****957B VBG Admès/a   5,00 

39 E2022001107 *****429R APF Admès/a   5,10 

43 E2022001111 *****392P OVM Admès/a   6,05 

45 E2022001113 *****941A MNG Admès/a   4,50 

47 E2022001115 *****979X EMB Admès/a   6,00 

48 E2022001116 *****691S SRC Admès/a   6,80 

49 E2022001117 *****110C AMH Admès/a   4,50 

51 E2022001119 *****167D SBS Admès/a (1*)   5,25 

53 E2022001121 *****414N DAD Admès/a   6,00 

56 E2022001124 *****899V PCV Admès/a   7,60 

57 E2022001125 *****2576E PP Admès/a   4,00 

59 E2022001127 *****846M NBB Admès/a   3,00 

60 E2022001128 *****584G MALR Admès/a  6,00 

65 E2022001133 *****711T SRH Admès/a   4,50 

67 E2022001135 *****646B NBF Admès/a   3,50 

69 E2022001137 *****026K EPT Admès/a   4,50 

Aquestes persones són convocades a la segona fase (prova d’aptituds, de caràcter 

obligatori i eliminatori), que tindrà lloc el divendres 14 d’octubre de 2022, a les 10:00 hores, 

a la sala d’actes del 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 prova té una durada 

prevista de 1 hora i 30 minuts.  

(1*) - Aquelles persones aspirants que a més de participar en el present procés de selecció, 

també opten a la convocatòria de selecció d’un/a tècnic/a mig gestor/a cultural i mediador/a 

especialista en Arts Visuals a la societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., disposaran de 

3 hores (1 hora i 30 minuts per cada prova) per a la realització de les dues proves d’aptituds 

corresponents.  

La data, hora i lloc de realització de l’entrevista personal es donarà a conèixer amb la publicació 

dels resultats de la segona fase (prova d’aptituds, de caràcter obligatori i eliminatori). 

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, 6 d’octubre de 2022, 

 

 

Carles Ribell Toledano 

Gerent 

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

http://www.rocaumbert.cat/
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