Exp.: 2021/007281
Codi: F105
Ref.: NMS

Edicte
Recursos Humans
L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 30 d’agost de
2021, va aprovar la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a la
contractació laboral indefinida d’una plaça de conserge de centres escolars, per ocupar una
plaça vacant de la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament de Roses, dotada amb les
retribucions corresponents al grup AP, i per a la creació d’una borsa de treball formada amb
aquells aspirants que superin les proves selectives i reuneixin totes les condicions i requisits
exigits, però no siguin proposats/ades per ser contractats/ades, per tal de cobrir les
substitucions o necessitats puntuals que es produeixin del personal municipal de la categoria
de conserge (grup AP), mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure.
Les esmentades bases estan publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona número 175 de data 10 de setembre de 2021 i l’anunci de la convocatòria del procés
selectiu està publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8.507 de data
22 de setembre de 2021 i en el Butlletí Oficial de l’Estat número 232 de data 28 de s etembre
de 2021.
El termini de presentació de sol·licituds per formar part del procés selectiu va ser de 20 dies
naturals comptats a partir de l’endemà de l’última de les publicacions de l’anunci de la
convocatòria en els diaris oficials; és a dir, del 29 de setembre al 18 d’octubre de 2021,
ambdós inclosos. No obstant això, de conformitat amb les bases que regeixen el procés
selectiu, d'acord amb els principis d'eficàcia, d'economia i eficiència, racionalització i agilitat
dels procediments administratius i de les activitats materials de gestió als que serveix
l'administració, s'admetran també aquelles sol·licituds que es presentin durant el termini que
va des de la publicació de les bases íntegres en el BOP de Girona fins a l'anunci de la
convocatòria en el DOGC o BOE.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per formar part del procés selectiu,
s’observa que han presentat instància els següents aspirants:
Número i data del registre
d'entrada
E2021017360-21/09/2021
E2021017551-23/09/2021
E2021017564-23/09/2021
E2021017881-29/09/2021
E2021017766-28/09/2021
E2021017833-29/09/2021
E2021017944-30/09/2021
E2021017975-30/09/2021
E2021018124-04/10/2021

Cognoms i Nom

Observacions

Echevarría Chaves, Enrique
Ortega Vellido, Juan Miguel
Ramos Arenas, Jesús
Cardona De Amores, Josep Lluís
Galli Giner, Vincenzo
Romañach González, Noemí
Ríos García, Alberto
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Número i data del registre
d'entrada
E2021018127-04/10/2021
E2021018137-04/10/2021
E2021018168-04/10/2021
E2021018179-04/10/2021
E2021018638-11/10/2021
E2021018326-05/10/2021
E2021018328-05/10/2021
E2021018334-06/10/2021
E2021018357-06/10/2021
E2021018361-06/10/2021
E2021018364-06/10/2021
E2021018423-06/10/2021
E2021018457-07/10/2021
E2021018478-07/10/2021
E2021018480-07/10/2021
E2021018537-08/10/2021
E2021018538-08/10/2021
E2021018616-10/10/2021
E2021018621-10/10/2021
E2021018626-11/10/2021
E2021018631-11/10/2021
E2021018662-11/10/2021
E2021018703-11/10/2021
E2021018739-13/10/2021
E2021018768-13/10/2021
E2021018771-13/10/2021
E2021018780-13/10/2021
E2021018783-13/10/2021
E2021018790-13/10/2021
E2021018895-14/10/2021
E2021018975-15/10/2021
E2021019037-17/10/2021
E2021019047-18/10/2021
E2021019102-18/10/2021
E2021019103-18/10/2021
E2021019104-18/10/2021
E2021019111-18/10/2021
E2021019137-18/10/2021
E2021019141-18/10/2021
E2021019151-18/10/2021
E2021019309-20/10/2021

Cognoms i Nom

Observacions

Noguer Bails, Natalia
Barcena Pelegrín, Anna
Fort Costa, Maria
Pérez Martínez, Julia
Benítez Sánchez, Maria Jesús
Donat Giró, Jordi
García Núñez, Miguel
García Álvarez, Christian
Rosell Reyes, Víctor
Arenas Mas, Marc
Contreras Soto, Laura
Suñer Gelada, Raimon
García Lacuesta, Óscar
Contreras Soto, Anastasia
Miguel Díaz, Israel
Valentí Brun Javier
Morillo Revidiego, Juan
Crumols Ferrón, Raquel
Ramírez Rueda, Antonia
Martínez Bezares, José Manuel
Pérez Cantos, Ángel
Jurado Cabello, Antonio
Galli, Gianfranco
López Alemany, Juan
Lossada Urribarri, Bianca Carolina
Nascimento, Fabio Felipe
Tena Orta, Manuel Antonio
Hornos Jiménez, Alberto
Sorribes Llorente, Mireia
Gallego López, Iván
López Angulo, Fernando
Pérez Lorenzo, Susana
Sánchez Rodríguez, Nicolás
Gallego López, Ruben
Ortega Vellido, Francisco
González Ruíz, José Nicolás
Bosch Rescalvo, Joan Josep

Presentat a Correus el 18/10/2021
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El cap de Recursos Humans i la tècnica d’administració general, servei jurídic adscrit al
Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Roses, han emès un informe favorable
al respecte.
Davant tot això, l’Alcaldia, mitjançant la Resolució de data 26 d’octubre de 2021, ha resolt:
Proposta de resolució
1. Aprovar, d’acord amb la base vuitena de la convocatòria, la llista d’aspirants admesos i
exclosos que consta a l’expedient.
2. Aprovar, d’acord amb la base vuitena de la convocatòria, la llista d’aspirants que han de
realitzar les proves d’acreditació de reunir els requisits del coneixement de les llengües
catalana i castellana, que consta a l’expedient.
3. Aprovar, d’acord amb la base vuitena de la convocatòria, les llistes per publicar que
consten a l’expedient:
Aspirants admesos:
Cognoms i Nom
Arenas Mas, Marc
Benítez Sánchez, María Jesús
Bosch Rescalvo, Joan Josep
Cardona De Amores, Josep Lluís
Contreras Soto, Anastasia
Contreras Soto, Laura
Crumols Ferrón, Raquel
Donat Giró, Jordi
Echevarría Chaves, Enrique
Fort Costa, Maria
Gallego López, Iván
Gallego López, Ruben
Galli Giner, Vincenzo
Galli, Gianfranco
García Álvarez, Christian
García Lacuesta, Óscar
García Núñez, Miguel
González Ruíz, José Nicolás
Hornos Jiménez, Alberto
Jurado Cabello, Antonio
López Alemany, Juan
López Angulo, Fernando
Lossada Urribarri, Bianca Carolina
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Cognoms i Nom
Martínez Bezares, José Manuel
Miguel Díaz, Israel
Morillo Revidiego, Juan
Nascimento, Fabio Felipe
Noguer Bails, Natalia
Ortega Vellido, Francisco
Pérez Cantos, Ángel
Pérez Lorenzo, Susana
Pérez Martínez, Julia
Ramírez Rueda, Antonia
Ramos Arenas, Jesús
Ríos García, Alberto
Romañach González, Noemí
Rosell Reyes, Víctor
Sánchez Rodríguez, Nicolás
Sorribes Llorente, Mireia
Suñer Gelada, Raimon
Tena Orta, Manuel Antonio
Valentí Brun Javier
Aspirants exclosos :
Cognoms i Nom
Barcena Pelegrín, Anna
Ortega Vellido, Juan Miguel

Motiu d’exclusió
Ha presentat l'Annex II incorrecte
No ha presentat l'Annex II

Per poder ser declarats admesos, podran presentar la documentació exigida (Annex II
d’aquest procés selectiu) durant el termini de 10 dies de presentació d’esmenes i/o
reclamacions.
Aspirants que han de realitzar la prova de llengua catalana:
Cognoms i Nom
Barcena Pelegrín, Anna
Cardona De Amores, Josep Lluís
Contreras Soto, Laura
Fort Costa, Maria
Gallego López, Iván
Gallego López, Ruben
García Lacuesta, Óscar
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Cognoms i Nom
Jurado Cabello, Antonio
López Alemany, Juan
Lossada Urribarri, Bianca Carolina
Nascimento, Fabio Felipe
Pérez Lorenzo, Susana
Sánchez Rodríguez, Nicolás
Tena Orta, Manuel Antonio
Valentí Brun Javier
Per quedar exempts de realitzar la prova de llengua catalana, els aspirants podran presentar
algun dels documents que s’especifiquen a la base onzena en qualsevol moment abans de
l’hora de realització de la prova.
Aspirants que han de realitzar la prova de llengua castellana:
Cognoms i Nom
Nascimento, Fabio Felipe
Per quedar exempts de realitzar la prova de llengua castellana, els aspirants podran
presentar algun dels documents que s’especifiquen a la base onzena en qualsevol moment
abans de l’hora de realització de la prova.
4. Establir la lletra “A” per tal que s’iniciï l’ordre d’actuació dels aspirants, tenint en compt e la
inicial del seu nom.
5. Designar, d’acord amb la base novena de la convocatòria, el tribunal qualificador de les
proves d’acreditació de les condicions i requisits, que estarà formada pels següents
membres:
President
Un/a tècnic/a jurídic de la corporació:
Titular: Mònica Palliser Soler
Suplent: Elisabet Abad Grabulós
Vocals
Un representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, a proposta de la
mateixa escola:
Titular: Marta Llauradó Valbuena
Suplent: Carles Roselló Pujol
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Un membre municipal d’una categoria igual o superior a la convocada, designat per la
presidència de la corporació.
Titular: Magda Niubó Sellarés
Suplent: Lluís Noguer Brugat
Un tècnic especialista en la matèria.
Titular: Francesc Xavier Falcó Fernández
Suplent: Carles Furcat Ponsí
Secretari
Un funcionari de la corporació:
Titular: Neus Martí Soler
Suplent: Anna Padrosa Pierre
Assessors especialistes:
Un assessor de la prova de llengua catalana: un/a responsable de l’Oficina de Català.
Un assessor de la prova psicotècnica: un membre de l’empresa Axios.
6. Convocar els membres del tribunal qualificador el dia 26 de novembre de 2021, a les 8 .30
hores, al pavelló poliesportiu municipal de Roses, situat a la carretera del Mas Oliva, núm. 39.
7. Fixar com a data de realització dels exercicis de la fase prèvia (prova del nivell B1 de les
llengües catalana i castellana) , el 5 de novembre de 2021, a les 9 .00 hores , al pavelló
poliesportiu municipal de Roses, situat a la carretera del Mas Oliva, núm. 39.
8. Fixar com a data de realització del primer exercici de la fase d’oposició (qüestionari tipus
test), el 26 de novembre de 2021, a les 9 .00 hores , al pavelló poliesportiu municipal de
Roses, situat a la carretera del Mas Oliva, núm. 39.
9. Fixar com a data de realització del segon exercici de la fase d’oposició (prova pràctica), el
26 de novembre de 2021, a continuació del primer exercici, al pavelló poliesportiu municipal
de Roses, situat a la carretera del Mas Oliva, núm. 39.
10. Fixar com a data de realització del tercer exercici de la fase d’oposició (prova
psicotècnica), l’1 de desembre de 2021, a les 9 .00 hores , a la Sala de Plens municipal de
l’Ajuntament de Roses, situada a la plaça de Catalunya, núm. 12.
11. Comunicar als interessats, en aplicació de les recomanacions sanitàries per la COVID-19:
-

Que cada dia que hi hagi una prova hauran de presentar impresa (omplerta, signada i
datada) la declaració responsable que acrediti l’estat de salut del participant en
relació amb la covid-19 (declaració que podran descarregar-se de la convocatòria
publicada a la pàgina web municipal).
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-

Que hauran d’assistir a les proves proveïts de mascareta.

-

Que hauran de portar el material d’oficina necessari per poder realitzar les proves
(bolígraf, llapis, típex, etc.).

-

Que es recomana que llegeixin amb atenció les mesures preventives aprovades per
l’Alcaldia en relació amb la prevenció de la covid-19, que hauran de seguir durant la
realització de les proves selectives. Aquestes mesures les trobaran penjades en la
convocatòria publicada a la pàgina web municipal.

12. Ordenar l’exposició al públic del contingut de la present resolució mitjançant la seva
inserció en el tauler d’edictes electrònics municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament de
Roses (www.roses.cat) i concedir un termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà
de la seva publicació en el tauler d’edictes per presentar esmenes i/o reclamacions .
13. Facultar l’alcalde per tal que realitzi tants actes i gestions com calgui per a l’execució del
present decret.
14. Notificar la present resolució als membres del tribunal qualificador.
15. Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona o bé,
alternativament, si el domicili és en una altra província, davant els jutjats contenciosos
administratius amb competència territorial a la província de la localitat on es resideixi en el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà al de la recepció de la notificació.
16. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la
recepció de la notificació.
L’alcalde president
Roses, a la data de la signatura electrònica.
(Document signat electrònicament)
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