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RESULTATS DE LA FASE D’ACREDITACIÓ DE CONEIXEMENTS DE LLENGÜES I MODIFICACIÓ DE LA 

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ, EN 

RÈGIM DE DIRECCIÓ PROFESSIONAL, DE LA DIRECCIÓ I GERÈNCIA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL 

ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS, S.L. 

D’acord amb l’establert en l’acord de gerència núm. 44/22, de data 13 d’octubre de 2022, mitjançant el qual 

s’aprovà la llista provisional de persones admeses i excloses, la composició de l’òrgan de selecció i la data 

de les proves del present 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 C1 requerit, segons l’establert en la 

base 8ª i 10ª de la convocatòria, es fan públics els resultats de la fase d’acreditació de coneixements de 

llengües, valorada en apte / no apte, així com la modificació de la llista provisional de persones admeses i 

excloses:  

Núm. Núm. Registre 
DNI (4 darrers 

dígits) 
Inicials nom i 

cognoms 
Admès/esa i Exclòs/osa 

Acreditació de 
coneixements de llengües 

1 E2022001159 *****146R SRC Exclòs/a  (1*) No apte/a 

2 E2022001160 *****410T JFR Admès/a Apte/a 

3 E2022001172 *****365E GP Admès/a Apte/a 

4 E2022001194 *****224F CVPC Admès/a provisionalment (2*) Apte/a 

Aspirants exclosos/es:  

Motiu:  

 1* Declarat/da no apte/a en la prova d’acreditació de coneixements de llengua catalana.  

Aspirants admesos/es provisionalment:  

Motiu: 

 2* Deficiència de documentació relativa al punt 6, apartat b, de les bases reguladores del procés de 
selecció.  

Termini màxim d’esmena: 27 d’octubre de 2022 (10 dies a partir de l’endemà de la publicació de 

l’acord núm. 44/22, de data 13 d’octubre de 2022, a la pàgina web http://rocaumbert.com/treballa-

amb-nosaltres/). 

Les persones admeses a la convocatòria han acreditat documentalment el coneixement de la llengua catalana 

(Nivell C1), així com la resta de requisits d’admissió en el procés selectiu. 

La presentació del pla d’actuació per a Roca Umbert i l’entrevista personal, previstes en el marc de la 

primera fase del procés de selecció, es portarà a terme, prèvia citació de les persones aspirants, el dijous 27 

d’octubre de 2022, amb hora d’inici a les 10:30 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, d’acord 

amb la següent programació:  

Núm. Núm. Registre 
DNI (4 darrers 

dígits) 
Inicials nom i 

cognoms 
Admès/esa i 
Exclòs/osa 

Acreditació de 
coneixements de 

llengües 

Hora 
presentació pla 

d'actuació i 
entrevista 

2 E2022001160 *****410T JFR Admès/a Apte/a 10:30 h. 

3 E2022001172 *****365E GP Admès/a Apte/a 11:30 h. 

4 E2022001194 *****224F CVPC 
Admès/a 

provisionalment  
Apte/a 12:30 h. 

http://rocaumbert.com/treballa-amb-nosaltres/
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La publicació dels actes derivats del desenvolupament de procés selectiu es farà a través de la pàgina web 

http://rocaumbert.com/treballa-amb-nosaltres/ i el tauler d’edictes de la Societat, fet que tindrà els efectes de 

notificació a les persones interessades, d’acord amb l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Granollers, 24 d’octubre de 2022, 

 

 

 

Carles Ribell Toledano 

Gerent 

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

http://rocaumbert.com/treballa-amb-nosaltres/
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