
Núm. Exp: 2020/4558

EDICTE

Pel que es fa públic que per Resolució de l’alcaldia núm. 2020/1839, de data 31 de desembre de 2020, 
s’ha aprovat el següent:

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS, TRIBUNAL QUALIFICADOR I DATA CONCURS-OPOSICIÓ 
BORSA DE TREBALL DE MONITORS/ES GIMNÀSTICA NIVELL A

De conformitat amb allò que es preveu a l’art. 172 i 175 del Reial Decret 2568/1986, pel que s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la Cap de Persones i 
Organització ha emès INFORME-PROPOSTA del següent tenor literal: 

Vista la finalització del termini de presentació d’instàncies per al procés de selecció per constituir una 
borsa de treball de monitors/es de gimnàstica nivell A, pertanyent al grup C1, per tal de cobrir necessitats 
de contractació temporal, derivades de substitucions temporals, places interines o altres circumstàncies 
temporals que es produeixin en el període de 2 anys, a partir de la data d’aprovació de la llista d’aprovats 
definitius o fins que es convoqui un altre procés.

De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades per Junta de Govern Local de data 27 d’octubre 
de 2020, publicades al BOPB núm. CVE2020031845, de data 12 de novembre de 2020, i al DOGC núm. 
CVE-DOGC-A-20321063-2020, de data 20 de novembre 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. 

Vist tot l’exposat anteriorment, es PROPOSA traslladar a l’Alcalde, atès que és l’òrgan competent en 
matèria de personal, en exercici de la competència que li atribueix l’article 21.1.h de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, la RESOLUCIÓ següent: 

Primer.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la constitució 
d’una borsa de treball de monitors/es de gimnàstica nivell A, grup C1, mitjançant concurs-oposició lliure, 
per tal de cobrir necessitats de contractació temporal, derivades de substitucions temporals, places 
interines o altres circumstàncies temporals que es produeixin en el període de 2 anys, a partir de la data 
d’aprovació de la llista d’aprovats definitius o fins que es convoqui un altre procés, de la manera següent: 

Aspirants admesos: 

REGISTRE ENTRADA DOCUMENT PROVA CATALÀ
2020-15667 *****646B Exempt
2020-15898 *****602P No exempta
2020-16480 *****699K Exempt
2020-16882 *****575C Exempta
2020-17180 *****644N Exempta
2020-17389 *****160T Exempta

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:

Codi Segur de Validació e3c143a9accb4f15aada5c290e4bcaa8001

Url de validació https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Aspirants exclosos:

Cap aspirant ha estat exclòs de la convocatòria.

Segon.- Aprovar la composició del Tribunal qualificador i la data, hora i lloc d’inici del concurs de mèrits, 
en la forma següent:

2.1.Tribunal qualificador:

-President: Gerard Bocanegra Romero, Coordinador d’Àmbit de Desenvolupament Comunitari, suplent 
Araceli Sánchez Rivas.

-Vocals: el Cap d’unitat d’equipaments del departament d’Esports, Antonio A. Pérez Castelar i la monitora 
de gimnàstica nivell A Mónica Ariza García. Els suplents respectius seran Juan Pedro Bonache Calduch i 
Carmen Mora Carrascosa.

-Secretària: la Cap d’unitat administrativa del departament d’Esports, M.Carmen García López, suplent 
Mercedes Real Rebelles.

Raúl Tortajada Obrado assistirà en qualitat d’observador sindical, suplent David López Ruiz.

2.2.Data, hora i lloc de les proves:

L’aspirant amb el núm. de DNI *****602P i reg. d’entrada 15898 no ha acreditat documentalment els 
coneixements de llengua catalana, per tant haurà de superar la prova específica de coneixements de 
llengua catalana de nivell de suficiència (B2), amb caràcter obligatori i eliminatori. La resta d’aspirants 
resten exempts per haver estat acreditat documentalment.

La prova de coneixement de la llengua catalana es realitzarà dijous 28 de gener de 2021, a les 8:30 hores, 
a les oficines del Poliesportiu municipal.

La prova de coneixements teòrics, consistent en contestar per escrit a diferents preguntes relacionades 
amb les tasques del lloc de treball, i de coneixements pràctics, consistent en la realització d’una o més 
proves pràctiques a terminar pel Tribunal, relacionades amb les tasques pròpies de lloc de treball objecte 
de la convocatòria, és a dir, realització d’exercicis d’escalfament, dinamització i organització d’una classe 
d’activitats dirigides, coreografies, etc. es realitzarà dijous 4 de febrer de 2021, a les 8:30 hores, al 
Poliesportiu municipal.

Tercer.- Publicar la present resolució a la pàgina web de l’Ajuntament i al tauler d’edictes electrònic.

Quart.- 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. 

Cinquè.- Contra aquesta resolució d’alcaldia, per tractar-se d’un acte de tràmit no qualificat, no es pot 
interposar cap recurs, si bé podrà al·legar-ne l’oposició al mateix per a la seva consideració en la resolució 
que posi fi al procediment, i en el recurs administratiu que, si és el cas, s’interposi contra la mateixa. Tot 
això, sense perjudici d’exercitar qualsevol altre recurs que estimi procedent.

Ripollet, a data de la signatura electrònica

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
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