
Exp. Núm. 2020/4167   

  

EDICTE

Pel que es fa públic, com a resultat de les revisions d’examen sol·licitades durant el 
període establert  del procés de selecció d’una plaça vacant d’administratiu, de la següent 
Resolució de l’alcaldia núm. 2021/419, de 19 de març, de modificació de la Resolució 
d’alcaldia núm. 2021/274, de 24 de febrer, d’aprovació del resultat del procés de selecció 
d’una plaça vacant d’administratiu/va  i creació d’una borsa de treball :   

 
“... RESOLC

Primer.- Acceptar la rectificació presentada pel Tribunal del procés de selecció d’una plaça 
d’administratiu/va mitjançant concurs-oposició lliure, i constitució d’una borsa de treball, que 
modifica la puntuació obtinguda a la prova pràctica i a la puntuació del concurs de mèrits del/la 
senyor/a amb DNI *****134-V, tal i com s’indica a la part expositiva.

Segon.- Modificar el resultat aprovat mitjançant resolució de l’alcaldia núm. 2021/274, de data 
24 de febrer,  del procés de selecció d’una plaça de funcionari/ària de carrera en la categoria 
d’administratiu/va mitjançant concurs-oposició lliure, i constitució per ordre de puntuació d’una 
borsa de treball per a la realització de treballs temporals, substitucions i interinitats, essent el/la 
senyor/a amb DNI *****261-X, la persona proposada pel Tribunal qualificador per a cobrir la 
plaça de funcionari/ària de carrera en la categoria d’administratiu/va, sempre i quan hagi 
presentat en el moment de la contractació els documents degudament compulsats, essent el 
resultat final el següent : 



DNI
PROVA 

TEÒRICA
PROVA 

PRÀCTICA
MÈRITS

RESULTAT 
FINAL

*****261X 8,85 9,50 2,78 21,13
*****883W 7,75 6,85 3,99 18,59
*****134V 7,10 7,60 3,11 17,81
*****460B 8,80 5,20 3,53 17,53
*****095J 9,50 5,10 2,80 17,40
*****052K 9,50 6,80 0,60 16,90
*****121B 8,85 5,15 1,60 15,60
*****139B 7,40 7,10 0,70 15,20
*****858V 8,75 5,10 0,75 14,60
*****049R 7,95 5,90 0,25 14,10
*****730N 7,35 5,60 0,78 13,73
*****824W 7,80 5,20 0,65 13,65
*****980W 5,30 6,85 1,36 13,51
*****320K 5,95 5,00 1,47 12,42
*****284P 7,05 5,05 0,00 12,10

 

Tercer.- Notificar la present resolució a les persones interessades, publicar al tauler d’edictes 
municipal i donar compte a la Junta de Personal i al Comitè d’empresa. 

Quart.- Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 
els recursos següents:
- recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del 
mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquesta notificació, d’acord amb arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el recurs potestatiu de 
reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt 
de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs 
del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

- o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós administratius 
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis: 
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s’hagi 

notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini 
serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi 
d’entendre desestimat de forma presumpta;

 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l’endemà 
de la recepció d’aquesta notificació.”

              



Ripollet, a data de la signatura electrònica.
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