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EDICTE

L’alcalde, en data 17 de juny de 2021, ha dictar la resolució núm. 1089/2021 referent a 
la llista definitiva d’admesos i exclosos, la data de constitució del tribunal i de valoració 
de mèrits i data de les proves de català, la qual es transcriu a continuació: 

Per Resolució d’Alcaldia de 25 de maig de 2021 es va aprovar la llista 
provisional d’admesos i exclosos d’aspirants a recepcionista del procés de 
selecció d’una borsa de treball per al centre esportiu municipal.

En data 2 de juny 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 
recepcionistes del procés de selecció d’una borsa de treball per al centre 
esportiu municipal d’acord amb el següent:

ASPIRANTS ADMESOS

 NIF RE
Exempció prova 
llengua catalana

1 4499****M 3874 exempta

2 4770****S 3994 exempta

3 2438****B 4006 no exempta

4 3812****F 3977 
4733

exempta

5 3811****V 4111 
4356

exempta

6 4699****H 4149 exempta
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7 3941****S 4280 exempt

8 3887****L 4364 exempt

9 5312****Y 4566 
4832

exempta

10 4694****E 4864 
4704

exempta

11 3941****C 4854 exempta
12 3887****L 4895 exempta
13 3877****L 4803 exempta

14 5312****B 4743 exempta

15 4619****S 3910 
4271 
5478

exempta

16 5312****T 3917 
4623 
5389

no exempta

17 3878****Z 3905 
5295

exempt

18 4343****X 4038 
4830 
5375

exempt

19 4797****Y 4479 
5467

exempta

20 4797****E 4590 
4853 
5545

exempta

21 5303****V 4878 
4901  
5532 

exempt

22 3483****T 4668 
5423

exempta

23 7927****Z 4778 
5380

exempta
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ASPIRANTS EXCLOSOS
 NIF RE motiu d'exclusió Exempció prova 

llengua catalana
1 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

2 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

3 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

4 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

5 4680****F 4464 
4465 
4478

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

pagament de la taxa

exempta

6 0882****N 4857 
5421

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

de la taxa

exempta

7 4797****K 4848 pagament de la taxa o acreditació d'estar a 
l'atur (DARDO)  i certificat conforme no rep 

cap prestació econòmica 

exempta

Es desestima les al·legacions presentades per l’aspirant amb DNI Núm.: 
0882****N, (NRE5421), en què presenta un certificat conforme rep 
retribucions, quan el que se li va requerir era un certificat conforme no en 
rep, tal com  estableixen les bases d’aquest procés selectiu.
 

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:
Primer vocal : Gemma Tuset Serra, tècnica d’Inserció Laboral
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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.
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

Tercer. Fixar com a data de constitució del tribunal del procés de selecció el 
dia 28 de juny 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. Convocar a la prova de català, el dia 28 de juny de 2021, a les 09.30 h, a 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, C/ Catalunya, 24, als aspirants següent: 

 

Aspirants que hauran 
de presentar-se a la 
prova de català, atès 

que no han 
presentant el 

certificat del nivell B1 
de català o superior

 NIF RE
1 2438****B 4006
2 5312****T 3917 

4623

Cinquè. Després de finalitzada la prova de català, el tribunal valorarà els mèrits 
presentats pels aspirants seguint el barem especificat en l’apartat 2 (segona 
fase. Valoració de mèrits) de l’annex I 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 recepcionista, tècnic/tècnica de salvament aquàtic i 
tècnic/tècnica d’activitats físiques, esportives terrestres o aquàtiques.

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

Setè. 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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