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ACORD NÚM. 44/22 

 

Identificació de l'expedient 

Relatiu a aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses, composició de l’òrgan de selecció i data de les 

proves del 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., grup A1. 

Fets : 

En el Consell d’Administració de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. celebrat el dia 30 d’agost de 2022, s'aprovaren 

la convocatòria pública, mitjançant concurs específic, i les bases reguladores del 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., grup 

A1. 

Les esmentades bases van ser publicades en data 1 de setembre de 2022, mitjançant anunci a la pàgina web 

www.rocaumbert.cat i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), obrint un termini de presentació de 

sol·licituds de 30 dies a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOPB.  

En data 1 d’octubre de 2022 ha finalitzat el termini de presentació d’instàncies i les persones aspirants han declarat 

disposar de tots els requisits de participació.  

D’acord amb l’establert a les bases reguladores del present procés de selecció, el tribunal qualificador estarà format 

per un mínim de cinc membres, un dels quals assumirà la presidència i un altre la secretaria.  

Fonaments de dret 

- Competències del consell per al nomenament de directius, segons es disposa a l’article 14è. Punt 2 h) dels 

estatuts de la societat. 

- Nomenament del gerent per part de la Junta General, segons es disposa a l’article 16è. Punt 1 dels estatuts 

de la societat. 

- Article 212 Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel decret 179/1995 que regula les 

formes de creació i procediment de les societats municipals. 

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

- Article 16. Correspon a la gerència les funcions de direcció tècnica i administrativa de la societat. 

- Article 16 -3 e. Determinar l'estructura organitzativa de l'empresa ostentant la direcció tècnica i  

administrativa del personal. 

- Article 24. El sistema de selecció de personal haurà de respectar els criteris de publicitat i igualtat 

d’oportunitats. El règim aplicable al personal serà el laboral. 

Poders atorgats pel Consell d'Administració a la gerència: 

- f) Atorgar contractes de treball, nomenar i acomiadar factors i empleats, formalitzar contractes de transport 

i traspàs de locals de negoci; retirar i remetre gènere, enviaments i girs, celebrar operacions d'arrendament 

financer, mobiliari e immobiliari, amb la més àmplia llibertat de pactes. 

EBEP, DR 5/2015, de 30 d’octubre 

- Articles 2 i 55, en relació a la  garantia dels principis constitucionals, en el procediment a seguir per a la 

selecció de personal. 

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals 

http://www.rocaumbert.cat/
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- L’article 77.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que estableix que les persones aspirants, per tal de ser 

admesos/es i, si s’escau, de prendre part en la pràctica de les proves selectives corresponents, han de 

manifestar en les seves sol·licituds que compleixen totes les condicions exigides en les bases de la 

convocatòria. 

- L’article 78, el qual prescriu que, un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president de la 

corporació, o autoritat en qui hagi delegat, ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes i ha de 

declarar aprovada la llista d’admissió i exclusió al procés. 

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la vigent legislació, 

Resolc: 

Primer.- Declarar aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses del 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., grup 

A1. 

Aspirants admesos/es i exclosos/es:  

Núm. Núm. Registre DNI (4 darrers dígits) 
Inicials nom i 

cognoms 
Admès/esa i Exclòs/osa 

1 E2022001159 *****146R SRC Admès/a provisionalment (1* i 2*) 

2 E2022001160 *****410T JFR Admès/a 

3 E2022001172 *****365E GP Admès/a 

4 E2022001194 *****224F CVPC Admès/a provisionalment (2* i 3*) 

Aspirants admesos/es provisionalment:  

(1*)  

- Motiu:  

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

Termini màxim d’esmena: 10 dies a partir de l’endemà d’aquesta publicació a la pàgina web 

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

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

Termini màxim d’esmena: Realitzar i superar (amb qualificació d’apte) la prova de coneixement de llengua 

catalana (de caràcter obligatori i eliminatori) el dimecres 19 d’octubre de 2022, a les 10:00 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), tret que acrediti, abans de la data de la prova, el certificat oficial de nivell 

C1 d’acord amb el que 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 coneixement de català de la 

Secretaria de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril. 

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

Termini màxim d’esmena: 10 dies a partir de l’endemà d’aquesta publicació a la pàgina web 

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

Segon.- Exposar al públic la relació completa de persones aspirants admeses i excloses provisionalment a la pàgina 

web http://rocaumbert.com/treballa-amb-nosaltres/ i al tauler d’edictes de la Societat. 

http://rocaumbert.com/treballa-amb-nosaltres/
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/legislacio/recull_de_normativa/ensenyament/arxius/ens_equiv.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/legislacio/recull_de_normativa/ensenyament/arxius/ens_equiv.pdf
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/legislacio/recull_de_normativa/ensenyament/arxius/ens_equiv.pdf
http://rocaumbert.com/treballa-amb-nosaltres/
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Tercer.- Establir que la presentació del pla d’actuació per a Roca Umbert, prevista 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. El projecte s’haurà de presentar davant del tribunal durant 

un temps màxim de 20 minuts. Un cop realitzada l’exposició, els membres del tribunal podran plantejar qüestions 

relacionades amb el projecte i requerir els aclariments que considerin necessaris.   

Quart.- Establir la composició del tribunal qualificador, format per les persones següents: 

President: 

Titular: Carles Ribell Toledano. 

Director de l’Àrea de Creativitat, Promoció Econòmica i Participació. 

Gerent de la Societat Municipal Roca Umbert Fàbrica de les Arts, S.L. 

Secretari: 

Titular: Pau Juste Calvo. 

Director dels Serveis de Recursos Humans i Organització de l’Ajuntament de Granollers. 

Vocal 1: 

Titular: Pilar Pereira Gonzalez. 

Directora dels Serveis de Coordinació de Govern. 

Vocal 2: 

Titular: Juana Hurtado Matheu. 

Directora de Fabra i Coats – Fàbrica de Creació i Centre d’Art Contemporani. 

Vocal 3: 

Titular: Laura Bové Jambert. 

Tècnica de l’Àrea de Difusió i Cooperació Artística de la Generalitat de Catalunya. 

Caldrà garantir un mínim de tres membres perquè el tribunal es pugui constituir vàlidament i actuar, essent 

necessària la presència de la presidència. 

El tribunal podrà disposar d’assessors especialistes, amb veu i sense vot, per a que col·laborin en la selecció d’acord 

amb les necessitats i amb la seva preparació tècnica.  

L'abstenció i la recusació dels membres del tribunal s'han d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 

40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

Cinquè.- Establir que 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.  

Sisè.- Donar compte del present acord en la propera sessió del Consell d'Administració de Roca Umbert, Fàbrica de 

les Arts, S.L. 

Granollers, 13 d’octubre de 2022,  

 

 

 

 

Carles Ribell Toledano 

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