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EDICTE

L’alcalde, el dia 22 de novembre 2021, va dictar la resolució núm. 2177/2021, la qual 
es transcriu a continuació: 

Per Resolució d’Alcaldia 1999/2021, de 5 de novembre de 2021, es va aprovar 
la llista provisional d’admesos i exclosos d’aspirants a tècnics/tècniques de 
salvament aquàtic del procés de selecció d’una borsa de treball per al centre 
esportiu municipal.

En data 16 de novembre de 2021, va finalitzar el termini per a esmenes i 
possibles reclamacions.

D’acord amb allò que disposen les bases del procediment d’aquest procés 
selectiu, una vegada transcorregut el termini per a esmenes i possibles 
reclamacions, l’Alcaldia en ús de les atribucions que té concedides resol:

Primer. Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos d’aspirants a 
tècnics/tècniques de salvament aquàtic del procés de selecció d’una borsa de 
treball per al centre esportiu municipal d’acord amb el següent:

Aspirants admesos

NIF Registre 
d'entrada

exempció 
llengua 
catalana

1 4781****N 10157 exempta

2 4797****Z 10149 exempta

3 4780****Y 10154 exempt

4 X7699928B 9843 
11957

exempt

5 47970373D 10155 
11957

exempt

Segon La composició definitiva del tribunal és la següent: 
 

President: Antoni Peralta Garcerá, secretari de l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès
Suplent de president: Carme Sanahuja Masgoret, tècnica superior de 
Serveis a les persones de l’Ajuntament de la Roca del Vallès

Vocals:
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Primer vocal : Gemma Tuset Serra, tècnica d’Inserció Laboral
Suplent de primer vocal: Xavi Núñez Carretero, tècnic auxiliar d’Esports 
de l’Ajuntament de la Roca del Vallès

Segon Vocal: Blanca Nualart Barba, representant titular de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent de segon vocal:Carmen Ortiz Arrontes, representant suplent de 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Secretari: Jordi Sabatés Ametller, administratiu de l’Àrea de Serveis 
personals
Secretari suplent: Xavi González Martín, administratiu de l’Àrea de 
Secretaria i Serveis Jurídics

Tercer. Fixar com a data de constitució del tribunal del procés de selecció el 
dia 26 de novembre de 2021 a les 09.00 h a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 
Edifici Can Sol, Carrer Catalunya, 24 de la Roca del Vallès.

Quart. Després de la constitució del tribunal, aquest valorarà els mèrits 
presentats pels aspirants seguint el barem especificat en l’apartat 2 (segona 
fase. Valoració de mèrits) de l’annex II de les bases que regulen aquest procés 
selectiu; és a dir, de les bases específiques de la creació d’una borsa de treball 
de personal laboral del centre esportiu municipal de la Roca del Vallès, 
comunes per als llocs de tècnics de salvament aquàtic i tècnics d’activitats 
físiques i esportives.

Cinquè. Disposar la publicació d’aquest decret al tauler d’edictes electrònic de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès

Sisè. La publicació d’aquesta resolució substitueix la notificació als interessats, 
de conformitat amb el que estableix l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administració comú de les administracions 
públiques.
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