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EDICTE

L’alcalde, el dia 18 de setembre de 2018, va dictar la resolució núm. 908/2018 
referent a l’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos de socorristes del 
Centre Esportiu Municipal de la Roca del Vallès, la qual es transcriu a continuació: 

L’1 d’agost de 2018, mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 803/2018, es va 
aprovar les bases reguladores per a la creació d’una borsa de treball de 
personal laboral del Centre Esportiu Municipal de la Roca del Vallès. Les 
bases van sortir publicades en el BOPB, de data 8 d’agost de 2018, i la 
convocatòria en el DOGC de 21 d’agost de 2018.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la creació d’una borsa de treball de 
personal laboral per substitucions i/o contractacions de recepcionistes, de 
socorristes, de monitors/monitores d’activitats aquàtiques, de 
tècnics/tècniques d’activitats aquàtiques, de tècnics/tècniques d’activitats 
físiques i esportives, de conserges-manteniment i de personal de neteja del 
Centre Esportiu Municipal.

El 7 de setembre de 2018, mitjançant Resolució d’Alcaldia 884/2018, es va 
resoldre aplicar el procediment d’urgència a aquesta convocatòria.

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 a socorristes:

Aspirant Núm. 
Registre 

d’entrada
1 4781****N 8687
2 Y382****M 8717
3 4780****W 8733
4 4724****H 8760
5 4797****Z 8811
6 4797****D 9026
7 4780****Y 9104
8 4100****P 9151
9 4657****Y 9178

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

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació e585d7f3ba0745649f39bc6a7b27c790001 Data document: 18/09/2018

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
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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 admesos i exclosos de 
socorristes de la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de 
personal laboral del Centre Esportiu Municipal de la Roca del Vallès, la qual 
queda de la manera següent:

Aspirants admesos
Aspirant Núm. Registre 

d’entrada
1 4781****N 8687
2 4780****W 8733
3 4724****H 8760
4 4797****Z 8811
5 4780****Y 9104

Aspirants exclosos
Aspirant Núm. 

Registre 
d’entrada

Motiu exclusió

1 Y382****M 8717 manca titulació i  inscripció ROPEC 
2 4797****D 9026 manca el manifest conforme compleix 

els requisits de la base 2ª
3 4100****P 9151 manca currículum
4 4657****Y 9178 manca el manifest conforme compleix 

els requisits de la base 2ª

Aspirants que hauran de presentar-se a la prova de català, atès 
que no han presentant el certificat del nivell B de català o 

superior
Aspirant Núm. Registre 

d’entrada
Motiu exclusió

1 Y382****M 8717 Manca el certificat del nivell de català 

2 4724****H 8760 Manca el certificat del nivell de català 
3 4100****P 9151 Manca el certificat del nivell de català 
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Segon.- Concedir un termini de 5 dies hàbils, d’acord amb la Resolució 
d’Alcaldia 884/2018, de 7 de setembre de 2018, mitjançant la qual es va 
resoldre aplicar el procediment d’urgència, comptadors a partir de l’endemà 
de la publicació d’aquesta resolució en el BOPB, 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.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona

Quart.- Exposar aquesta resolució en el tauler d’edictes electrònic i al taulell 
d’anuncis de l’oficina d’atenció al ciutadà. 
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