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ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE 
PERSONAL MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS, PER A LA CONTRACTACIO 
EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL I A JORNADA PARCIAL DE 14 PERSONES 
AMB DIFICULTATS D’INSERCIÓ LABORAL DEL MUNICIPI. 
 
Essent les 10:00 hores del dia 29 d’abril de 2015, es reuneix a l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès el Tribunal Qualificador del concurs de mèrits per a la contractació en 
règim laboral temporal i a jornada parcial de 14 persones amb dificultats d’inserció 
laboral del municipi per als següents llocs de treball: 

a) 2 Jardiner/a 
b) 1 Peó Brigada 
c) 2 Peons Neteja Viària  
d) 2 Peons Pintura 
e) 2 Auxiliar de Manteniment 
f) 1 Auxiliar de Neteja 
g) 2 Conserges 
h) 2 Auxiliars Administratius 

d’acord amb la convocatòria i bases aprovades per resolució d’alcaldia Núm. 90/2015, 
de 28 de gener de 2015, i publicades a la web municipal i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
El tribunal designat que ha qualificat i valorat les proves del procés, va quedar 
constituït com segueix: 
 
Presidenta: 
Sra. Gemma Tuset i Serra, tècnica del Servei d’Ocupació i Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
 
Vocals: 
Sr. Raul Alba Molina, enginyer de serveis  de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
Sra. Rosó Borràs Ruz, tècnica d’Ensenyament de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
Sr. Giovanni Marzocchi, tècnic de l’àrea de serveis personals de l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès. 
Sr. Xavier Manzanares Marañón, enginyer municipal de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès. 
 
Secretari del tribunal:  
Sr. Jordi Sabatés Ametller, de l’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
 
 
Primer de tot, aquest Tribunal vol fer l’aclariment següent respecte l’acta formalitzada 
el passat 27 d’abril de 2015 respecte a la plaça de peó de neteja viària: que tenint en 
compte com a criteri de desempat la puntuació més alta d’entrevista personal, sent els 
candidats amb NRE 988 i 1052. Tenint en compte que el candidat amb NRE 1052 ja 
tenia assignada la plaça de Peó de Pintura, es va procedir a trucar per a cobrir la plaça 
al candidat amb NRE 988. 
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Tenint en compte que el candidat amb NRE 988 ha renunciat a la plaça mitjançant 
instància número registre d’entrada 2760/15, de data 28 d’abril,  ja que ha aconseguit 
una altra feina que li interessa més que la guanyada, el Tribunal procedeix a designar 
un nou candidat a dita plaça.  
 
Seguint l’ordre de puntuació del llistat de Peó de Neteja Viària de 37,5 h (acta 16 
d’abril de 2015) les persones amb sol·licitud NRE estan empatades amb 53 punts: 
 
NRE 999: designat a Peó de Jardineria (37,5 h)  
NRE 953: designat a Auxiliar de Manteniment  (20 h)  
NRE 1052: designat a Peó de pintura (20 h)  
NRE 1099:   
 
Els cridats a desempatar serien els següents, atès que el NRE 999 ja està designat a 
una plaça de jornada completa: 
 
NRE 953: puntuació entrevista 3 punts 
NRE 1052: puntuació entrevista 18 punts 
NRE 1099: puntuació entrevista 3 punts 
 
Segons les bases esmentades el tribunal qualificador s’atén al punt desè i determina 
que per desempatar, utilitza el criteri de valorar la major puntuació a l’entrevista 
personal de l’esmentada plaça. Així doncs, sota aquest criteri, el Tribunal proposa  el 
nomenament de l’aspirant 1052. Així doncs s’ha procedit a informar al candidat amb 
NRE 1052 que ha guanyat una de les places Peó Neteja Viària de 37,5 hores i ha 
acceptat. 
 
Amb tot l’exposat anteriorment, queda vacant una plaça de Peó de Pintura (20 h.) que 
seguint  l’ordre de puntuació al llistat, els candidats són els següents: 
 
NRE 953: designat a Auxiliar de Manteniment 
NRE 999: designat a Peó de Jardineria 
NRE 988: designat a Peó de Pintura i renúncia a la feina. 
NRE 1130: designat a Peó de Neteja Viària 
NRE 977: se li ofereix la vacant de Peó de Pintura. 
 
Atès que tots els altres candidats ja estan designats a alguna plaça el Tribunal 
procedeix a designar en candidat amb NRE 977 a la plaça de Peó de Pintura. 
 
LA ROCA DEL VALLES,  29 d’abril de 2015. 
 
Els Membres del Tribunal 
 
 
 


