
 

Exp. Núm. 2021/3837   

EDICTE

Pel que es fa públic que per Decret d’alcaldia 2021/1026, de data  17 de juny de 
2021, s’ha aprovat la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés 
de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de monitors/re esportius 
de l’escola d’estiu 2021, en la forma següent : 

“Vist l’informe tècnic emès per la Cap de Persones i Organització del qual es desprèn  la 
finalització del termini de presentació d’instàncies per al procés de selecció per a la 
constitució d’una borsa de treball de monitors/re esportius de l’escola d’estiu 2021 per 
tal de cobrir necessitats de contractació temporal, derivades de substitucions temporals, 
places interines o altres circumstàncies temporals, de la categoria de monitor o monitora 
esportiva que es puguin original per l’obertura de l’Escola Esportiva d’estiu 2021, 
mitjançant concurs lliure,  de conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades 
per Junta de Govern Local de data 11 de maig de 2021, publicades al DOGC núm.  CVE-
DOGC-B-21133055-2021, de data 20 de maig de 2021,  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 la proposta emesa per la regidoria de Persones, 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 del procés de selecció 
per a la constitució d’una borsa de treball de  de monitors/re esportius de l’escola d’estiu 
2021 per tal de cobrir necessitats de contractació temporal, derivades de substitucions 
temporals, places interines o altres circumstàncies temporals, de la categoria de monitor 
o monitora esportiva que es puguin original per l’obertura de l’Escola Esportiva d’estiu 
2021, mitjançant concurs lliure,  en la forma següent:

Aspirants admesos: 



REG. ENTRADA DNI ESTAT ADMISSIÓPROVA CATALÀ
ENTRA-2021-8696 *****180Q Admès/a Exent/a
ENTRA-2021-8970 *****382X Admès/a Exent/a
ENTRA-2021-8978 *****215-G Admès/a Exent/a
ENTRA-2021-9147 *****500Z Admès/a Exent/a
ENTRA-2021-9148 *****0062J Admès/a Exent/a
ENTRA-2021-9126 *****646M Admès/a Exent/a
ENTRA-2021-9193 *****009Q Admès/a Exent/a
ENTRA-2021-9200 *****564D Admès/a Exent/a
ENTRA-2021-9221 *****646B Admès/a Exent/a
ENTRA-2021-9226 *****208K Admès/a Exent/a
ENTRA-2021-9253 *****462E Admès/a Exent/a
ENTRA-2021-9259 *****861F Admès/a Exent/a
ENTRA-2021-9293 *****839K Admès/a Exent/a
ENTRA-2021-9301 *****052A Admès/a Exent/a
ENTRA-2021-9302 *****460L Admès/a Exent/a
ENTRA-2021-9304 *****960N Admès/a NO EXENT/A
ENTRA-2021-9306 *****214N Admès/a Exent/a
ENTRA-2021-9312 *****344D Admès/a Exent/a
ENTRA-2021-9318 *****132N Admès/a Exent/a
ENTRA-2021-9327 *****699F Admès/a Exent/a
ENTRA-2021-9332 *****375T Admès/a Exent/a
ENTRA-2021-9333 *****624D Admès/a Exent/a
ENTRA-2021-9428 *****608M Admès/a Exent/a
ENTRA-2021-9433 *****766S Admès/a Exent/a
ENTRA-2021-9437 *****382N Admès/a Exent/a
ENTRA-2021-9439 *****470T Admès/a Exent/a
ENTRA-2021-9449 *****403D Admès/a NO EXENT/A
ENTRA-2021-9450 *****084N Admès/a NO EXENT/A
ENTRA-2021-9452 *****143Z Admès/a NO EXENT/A
ENTRA-2021-9458 *****962Y Admès/a Exent/a
ENTRA-2021-9561 *****090D Admès/a Exent/a
ENTRA-2021-9562 *****650N Admès/a NO EXENT/A
ENTRA-2021-9582 *****243F Admès/a Exent/a

Aspirants exclosos:
 
Cap.

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

2.1.Tribunal qualificador:



-President: el Cap d’Unitat de Gestió del Departament d’Esports, Gerard Bocanegra Romero, 
suplent Araceli Sánchez Rivas.

-Vocals: el Cap d’Unitat d’Equipaments del Departament d’Esports, Antonio A. Pérez Castelar 
i els Tècnics Esportius Josep Miquel Rebull i Luis Montalvo García. Els suplents respectius seran 
Josep Miquel Rebull, Luis Montalvo García i Carlos Delgado Castro.

-Secretària: la Cap d’Unitat Administrativa del Departament d’Esports, M.Carmen García 
López, suplent Mercedes Real Rebelles.

2.2. Data, hora i lloc de la prova de coneixements de llengua catalana i del concurs de 
mèrits:

Els aspirants amb DNI núm. *****960N; DNI núm. *****403D; DNI núm. *****084N; DNI 
núm. *****143Z; DNI núm. *****650N; que no han acreditat estar en possessió del 
certificat de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell de suficiència (B2) que 
expedeix la Direcció General de Política Lingüística, hauran 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 dimarts, 22 de juny de 2021, a  
les 9:00 hores, al Centre Cultural de Ripollet, ubicat a la rambla Sant Jordi, núm. 2.

S’acorda realitzar el concurs de mèrits per part del Tribunal qualificador, a les 12:00 hores del 
22 de juny de 2021, a les oficines del Centre Cultural de Ripollet.

Tercer.- 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.- 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 municipal, 
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.

Cinquè.- 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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