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DECRET NÚM. D20180001000677. Atès que per decret d’alcaldia número 
D20180001000299, de 7 de març de 2018, es van aprovar les bases reguladores 
i es va convocar el procés per a la selecció de socorristes per la creació d’una 
borsa de treball per cobrir possibles vacants i substitucions. 
 
Atès que el termini per a la presentació de sol·licituds va finalitzar el 23 d’abril de 
2018. 
 
D’acord amb el que determinen les esmentades bases, aquesta alcaldia en ús de 
les atribucions que té conferides, RESOLC: 
 
Primer. Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria de 
referència: 
 
ADMESOS: 
 

 

 
EXCLOSOS: 
 

Número 
Motiu 

exclusió 
Català 

E2018004600 1 EXEMPT 
E2018004579 1 EXEMPT 
E2018003874 1 EXEMPT 
E2018004050 1 EXEMPT 

 
1. No acrediten estar degudament inscrits en el Registre Oficial de Professionals 
de l’esport com a socorristes 
 
Segon. Concedir un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles 
reclamacions, a comptar a partir de la publicació al web municipal. Si dins 
d’aquest termini no es presenten al·legacions la llista es considerarà elevada a 
definitiva i no caldrà tornar-la a publicar. 
 
Tercer. Aprovar la composició de l’òrgan de selecció en la forma següent: 
 
- Presidenta 

Titular: Josep M. Rosas Novoa, coordinador d’activitats esportives 
Suplent: Marc Colás Aldea, personal de l’Àrea de Ciutadania 

- Vocals: 
Titular: Sandra Montemolín Hueltes, funcionària de l’Àrea de ciutadania 
Suplent: Laura Barranco Brasó, funcionària de l’Àrea de ciutadania 
 

Número  Català 
E2018004026 EXEMPT 
E2018004565 EXEMPT 
E2018004587 EXEMPT 
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Titular: Rut Gòdia Marco, a proposta de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya. 
Suplent: Begoña Perelló Coderch, a proposta de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya. 
 

- Secretària: 
Titular: Julia Cid Barrio, secretària accidental de la corporació. 
Suplent: Jessica Cano del Pozo, tècnica de recursos humans 

 
L’òrgan de selecció podrà disposar la incorporació a les seves tasques 
d’assessors/res especialistes, per a totes o algunes de les proves. 
 
Quart. Fer pública aquesta resolució a la pàgina web municipal i al e-tauler. 
 
Cinquè. Convocar als membres del tribunal de selecció de constituir-se i realitzar 
la valoració dels mèrits aportats pels aspirant, el 12 de juny de 2018, a les 9.30 
hores, a la Sala de Junta de Goven Local de l’Ajuntament de Montornès del 
Vallès.  
 
Sisè. Les persones interessades podran promoure la recusació dels membres al 
tribunal en els termes del que disposa l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
Montornès del Vallès, 16 de maig de 2018 
 

       En dono fe. 
L’alcalde      La secretària accidental 
 
 
 
José A. Montero Domínguez   M. Júlia Cid Barrio 


