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MSA/APG
Exp.:1819/2021
Assumpte: Resolució d’admesos i exclosos provisional recepcionistes borsa CEM

EDICTE 

L’alcalde, el dia 25 de maig de 2021,ha dictat la resolució núm. 962/2021 referent a 
l’aprovació de la llista d’admesos i exclosos provisional del perfil de recepcionistes de la 
borsa del Centre esportiu municipal de la Roca del Vallès, 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 23 d’abril 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 recepcionista:

ASPIRANTS 
PRESENTATS

NIF RE
1 4499****M 3874
2 4619****S 3910 

4271
3 3881****X 3914
4 5312****T 3917 

4623
5 3878****Z 3905
6 4770****S 3994
7 2438****B 4006
8 3812****F 3977 

4733
9 5214****N 4014
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10 4343****X 4038 
4830

11 3811****V 4111 
4356

12 3880****J 4162
13 4699****H 4149
14 3941****S 4280
15 4821****G 4318
16 3887****L 4364
17 4680****F 4478
18 4797****Y 4479
19 4797****E 4590 

4853 
20 5312****Y 4566 

4832 
21 5303****V 4878 

4901
22 4694****E 4704 

4864 
23 0882****N 4857
24 4797****K 4848
25 3941****C 4854
26 3887****L 4895
27 7927****Z 4778
28 3483****T 4668
29 3877****L 4803
30 5312****B 4743

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:

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: Montse Gifra Forés, representant titular de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya.
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Suplent de segon vocal: Begoña Perelló Coderch, 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 recepcionistes en el procés de formació 
de la borsa de treball de personal laboral del Centre Esportiu Municipal de la 
Roca del Vallès, la qual queda de la manera següent:

ASPIRANTS ADMESOS

NIF RE
Exempció prova 
llengua catalana

4499****M 3874 exempta

4770****S 3994 exempta

2438****B 4006 no exempta

3812****F
3977 
4733 exempta

3811****V
4111 
4356 exempta

4699****H 4149 exempta

3941****S 4280 exempt

3887****L 4364 exempt

5312****Y
4566 
4832 exempta

4694****E
4864 
4704 exempta
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3941****C 4854 exempta
3887****L 4895 exempta

3877****L 4803 exempta

5312****B 4743 exempta

ASPIRANTS EXCLOSOS
 NIF RE motiu d'exclusió Exempció 

prova llengua 
catalana

1 4619****S 3910 
4271

manca instància normalitzada i certificat 
conforme no rep cap prestació 

econòmica o en el seu defecte el 
pagament de la taxa

exempta

2 3881****X 3914 manca instància normalitzada i certificat 
conforme no rep cap prestació 

econòmica o en el seu defecte el 
pagament de la taxa

no exempta

3 5312****T 3917 
4623

certificat conforme no rep cap prestació 
econòmica o en el seu defecte el 

pagament de la taxa

no exempta

4 3878****Z 3905 manca còpia títol oficial exempt

5 5214****N 4014 manca instància normalitzada i  
pagament de la taxa o acreditació d'estar 
a l'atur (DARDO)  i certificat conforme no 

rep cap prestació econòmica 

exempt

6 4343****X 4038 
4830

certificat conforme no rep cap prestació 
econòmica o en el seu defecte el 

pagament de la taxa

exempt

7 3880****J 4162 manca DNI i  instància normalitzada i 
certificat conforme no rep cap prestació 

econòmica o en el seu defecte el 
pagament de la taxa

exempta

8 4821****G 4318 manca DNI, còpia títol oficial  i pagament 
de la taxa o acreditació d'estar a l'atur 
(DARDO)  i certificat conforme no rep 

cap prestació econòmica 

no exempta

9 4680****F 4464 
4465 
4478

manca certificat conforme no rep cap 
prestació econòmica o en el seu defecte 

el pagament de la taxa

exempta
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10 4797****Y 4479 pagament de la taxa o acreditació d'estar 
a l'atur (DARDO)  i certificat conforme no 

rep cap prestació econòmica 

exempta

11 4797****E 4590 
4853

manca DNI exempta

12 5303****V 4878 
4901  

manca còpia títol oficial exempt

13 0882****N 4857 certificat conforme no rep cap prestació 
econòmica o en el seu defecte el 

pagament de la taxa

exempta

14 4797****K 4848 pagament de la taxa o acreditació d'estar 
a l'atur (DARDO)  i certificat conforme no 

rep cap prestació econòmica 

exempta

15 3483****T 4668 certificat conforme no rep cap prestació 
econòmica o en el seu defecte el 

pagament de la taxa

exempta

16 7927****Z 4778 Manca total la documentació. Per cada 
procediment és  necessari presentar la 
documentació de forma independent a 

altres borses

 

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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