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EDICTE

L’alcalde, el dia 5 de novembre de 2021, va dictar la resolució núm. 2000/2021,  la 
qual es transcriu a continuació: 

L’1 d’abril de 2021, mitjançant Resolució d’Alcaldia amb núm. 637/2021, es 
va aprovar les bases generals que han de regir el procés de formació d’una 
borsa de treball del personal laboral del centre esportiu municipal de la Roca 
del Vallès per tramitació d’urgència, les quals a conseqüència d’haver-se 
detectat alguna errada van ser esmenades amb la Resolució d’Alcaldia 
núm.725/2021. Les bases van sortir publicades en el BOPB, de data 20 
d’abril de 2021, i la convocatòria en el DOGC de 15 de setembre de 2021.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la formació d’una borsa de treball de 
personal laboral de recepcionistes, de tècnics/tècniques de salvament 
aquàtic, tècnics/tècniques d’activitats físiques i esportives, conserges-
manteniment i personal de neteja del Centre Esportiu Municipal.

La base quarta de les bases que regulen aquesta selecció, disposa que, un 
cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’ajuntament publicarà 
la resolució d’aspirants admesos i exclosos.

Atès que el termini de presentació de sol·licitud ha ja finalitzat, i d’acord 
amb el que preveuen les bases, es fa pública la llista d’aspirants que s’han 
presentat per tècnics / tècniques d’activitats físiques i esportives:

Aspirants presentats
NIF Registre 

d’entrada
1 4817****A 9632
2 3886****R 10144
3 4781****N 10157
4 4797****Z 10149
5 4797****D 10155
6 4780****Y 10154
7 7927****J 10151
8 4499****M 10174

El tribunal qualificador d’aquest procés de selecció estarà integrat, d’acord 
amb el que preveu la base cinquena de les bases que regeixen aquesta 
convocatòria, per les persones següents:
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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:
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: Marc Moreno Tarragó, representant titular de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent de segon vocal: Silvia Sentanera Díez, 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

De conformitat amb allò que disposa l’article 78 del decret 214/1990, de 30 
de juliol.

En ús de les atribucions que em confereix l’article 21.1g) de la llei 7/1985, 
de 2 d’abril, de bases del règim local.

És per tot això que aquesta Alcaldia, en l’ús de les seves atribucions, RESOL 
:

Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants d’admesos i exclosos dels 
aspirants que s’han presentat com a tècnics esportius en el procés de 
formació de la borsa de treball tècnics / tècniques d’activitats físiques i 
esportives de personal laboral del Centre Esportiu Municipal de la Roca del 
Vallès, la qual queda de la manera següent:

Aspirants Admesos
NIF Registre 

d’entrada
exempció 
del català

1 4817****A 9632 exempt
2 3886****R 10144 exempta
3 4781****N 10157 exempta
4 4797****Z 10149 exempta
5 4780****Y 10154 exempt
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6 7927****J 10151 exempta

ASPIRANTS EXCLOSOS

NIF Registre 
d'entrada motiu d'exclusió exempció del 

català

1 4797****D 10155 manca signar la sol·licitud 
normalitzada

exempt

2 4499****M 10174 manca el certificat 
conforme no rep cap 
prestació econòmica

exempta

Segon.- Concedir un termini de 5 dies hàbils, comptadors a partir de 
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el tauler electrònic d’edictes 
municipal, perquè els aspirants que hagin resultat exclosos puguin presentar 
reclamacions adreçades a esmenar els defectes que pugui contenir la llista 
provisional. En cas que no presentin reclamacions, la seva sol·licitud 
s’arxivarà sense cap altre tràmit i l’aspirant serà considerat exclòs del procés 
selectiu.

Tercer.- Aprovar la designació del tribunal qualificador d’aquest procés de 
selecció amb els membres que figuren a la part dispositiva d’aquesta resolució.

Quart.- Publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes electrònic i a la 
pàgina web de l’Ajuntament.
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