
Exp. Núm. 2020/3015   

EDICTE

Pel que es fa públic que per Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/1165, de 8 de setembre, s’ha resolt el següent:  

Vista la finalització del termini de presentació d’instàncies per a la constitució d’una borsa de treball de 
treballador/a social, de la categoria de tècnic mig, grup d’administració A2, pel sistema de concurs oposició lliure, 
per tal de cobrir necessitats de contractació temporal, derivats de substitucions temporals, places interines o altres 
circumstàncies temporals, de conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades per Junta de Govern Local 
de data 14 de juliol de 2020, publicades al BOPB núm. CVE 2020019355 de data 23 de juliol de 2020 al DOGC núm. 
CVE-DOGC-A-202003048-2020 de data 24 de juliol de 2020, a la pàgina web de l’Ajuntament i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i el que preveu el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprovà el Reglament de 
personal al servei de les entitats locals.

De conformitat amb l’informe-proposta emesa per la Cap de Persones i Organització, els preceptes citats 
anteriorment, altres de caràcter general i procedent aplicació, i en exercici de les atribucions que confereix a 
l’alcalde la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,

RESOLC

Primer.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos per a la constitució d’una borsa de treball de 
treballadors/es socials, subgrup A2, de la categoria de tècnic mig, grup d’administració A2, pel sistema de concurs 
oposició lliure, per tal de cobrir necessitats de contractació temporal, derivats de substitucions temporals, places 
interines o altres circumstàncies temporals, en la forma següent:

Aspirants admesos: 

ENTRADA DNI
ESTAT 
D'ADMISSIÓ

PROVA DE 
CATALÀ

2020-10159 *****756S ADMESA EXEMPTA
2020-10235 *****517W ADMESA EXEMPTA
2020-10259 *****418G ADMESA EXEMPTA
2020-10308 *****418G ADMESA EXEMPTA
2020-10482 *****707M ADMESA EXEMPTA
2020-10510 *****618V ADMESA EXEMPTA
2020-10520 *****881E ADMESA EXEMPTA
2020-10525 *****158S ADMESA EXEMPTA
2020-10532 *****547A ADMESA EXEMPTA
2020-10607 *****82Y ADMESA EXEMPTA
2020-10632 *****438S ADMESA EXEMPTA
2020-10635 *****519S ADMESA NO EXEMPTA
2020-10691 *****943K ADMESA EXEMPTA
2020-10717 *****807V ADMESA EXEMPTA
2020-10853 *****980R ADMESA EXEMPTA
2020-10867 *****755Q ADMESA EXEMPTA
2020-10873 *****508N ADMESA EXEMPTA
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ENTRADA DNI
ESTAT 
D'ADMISSIÓ

PROVA DE 
CATALÀ

2020-10875 *****705M ADMESA NO EXEMPTA
2020-10898 *****777Q ADMESA EXEMPTA
2020-10905 *****296T ADMESA EXEMPTA
2020-10912 *****816C ADMESA EXEMPTA
2020-10933 *****382B ADMESA EXEMPTA
2020-10934 *****570G ADMESA EXEMPTA

Aspirants exclosos:

Cap

Les següents persones aspirants no han acreditat documentalment, posseir el certificat de nivell C de la Direcció 
General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior, és per això que haurà de 
realitzar la prova de coneixement del nivell C de català : 

   ENTRADA DNI 
              2020-10875 *****705M
              2020-10635 *****519S

Segon.- Aprovar la composició del tribunal qualificador i la data, hora i lloc d’inici de celebració de les proves, 
en la forma següent:

2.1. Tribunal qualificador:

- Presidenta : La cap de persones i organització, senyora Araceli Sánchez Rivas, suplent el coordinador de l’àmbit 
de  Governança i Presidència, senyor Albert Obrero Cusidó. 

- Vocals :  La coordinadora de l’àmbit de Drets Socials, senyora Marta Gili Lorente, la cap de Serveis Socials, 
senyora Montserrat Llorens Ustrell i la senyora Meritxell Lloret Monter, vocal titular designada a proposta de 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Els respectius suplents són la senyora Lourdes Casamayor Gracia, 
senyora Emma Luna Flix i senyora Ma. José Lomas Anguita, vocal suplent designada a proposta de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya. 

- Secretària : La senyora Mª Eufemia Campos Gómez, suplent la senyora Angela García Guerrero.

El senyor Alberto Gavilán Luque assistirà en qualitat de representant Sindical amb veu però sense vot.

2.2. Data, hora i lloc de les proves:

La prova de coneixement de la llengua catalana es realitzarà dimecres, 16 de setembre de 2020, a partir de les 
10:00 hores, a les oficines de l’Ajuntament, (c. Balmes, núm. 2, de Ripollet).

La prova de coneixements teòrica d’acord amb les bases es realitzarà dijous, 24 de setembre de 2020, a les 9:30 
hores, a la biblioteca Municipal ubicada a la Ctra. de l’Estació, s/n, Ripollet.

La prova de coneixements pràctica per a les persones que hagin superat la prova teòrica d’acord amb les bases de 
la convocatòria es realitzarà dijous, 24 de setembre de 2020, a les 12:30 hores, a la biblioteca Municipal ubicada 
a la Ctra. de l’Estació, s/n, Ripollet.
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Tercer.- De conformitat amb les bases de la convocatòria, aquesta llista es publicarà i s’exposarà en el tauler 
d’edictes electrònic de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament, substituint la notificació individual als 
interessats, de conformitat amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques.

Se li fa l’advertiment que, d’acord amb el que disposa l’art. 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, podrà formular recusació contra el Tribunal qualificador designat, per escrit i indicant la causa 
o causes en que es fonamenti, que haurà de ser alguna de les previstes a l’art. 23 de la citada Llei 40/2015. 

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 digital
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