
Exp. Núm. 2020/3156   

 E D I C T E

Pel que es fa públic que en data 21 de setembre de 2020, s’ha emès Resolució de l’alcaldia núm. 2020/1214,  
del següent tenor literal publicant la llista definitiva, tribunal qualificador i data de les proves del procés de 
selecció d’un lloc de treball d’oficial primera d’instal·lacions: 

“Vista la finalització del termini de presentació d’instàncies per a la selecció d’un lloc de treball d’oficial primera 
d’instal·lacions mitjançant concurs en règim de personal laboral fix de l’ajuntament de Ripollet la qual es troba 
enquadrada administrativament com a personal laboral, subgrup C2, dotada amb el sou corresponent al grup C-2, de 
conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades per Junta de Govern Local de data 21 de juliol de 2020, publicades 
al BOPB núm. CVE 2020020499 de data 31 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 selecció d’una plaça d’oficial primera 
d’instal·lacions mitjançant concurs en règim de personal laboral fix de l’ajuntament de Ripollet, en la forma següent:

Aspirants admesos: 

ENTRADA DNI COGNOM NOM 
ESTAT
D'ADMISSIÓ

PROVA 
DE CATALÀ

2020-10536 46945649G MIRET ROMERO ANTONIO JAVIER ADMÉS EXEMPT

2020-10953 44985672H ORTIZ VALEN SERGIO ADMÉS EXEMPT

2020-11012 52179704H GONZALEZ SOLER JORGE ADMÉS EXEMPT

2020-11047 34743346Y LOBO JANSANA J. GABRIEL ADMÈS EXEMPT

2020-11023 53075411J GARCIA RIVADENEIRA FRANCISCO JOSE ADMÉS EXEMPT

Aspirants exclosos:

No hi ha cap aspirant exclòs.

Segon.- Aprovar la composició del tribunal 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. 

Vocal: per part de la plantilla de l’Ajuntament el senyor Ricardo Medina Castro com a titular i la senyora Patricia Jiménez 
Mogollón com a suplent.  El senyor Francisco Márquez Ruiz com a vocal titular,  el senyor Josep Maria Mallen Parramón com 
a suplent, per part de l’Escola Administració Pública

Secretària: les senyores Eufemia Campos Gómez i Angela Garcia Guerrero, com a titular i suplent, respectivament.



Assistirà el senyor Emilio Jesús Castellano Robles en qualitat de representant Sindical amb veu però sense vot i el senyor Josep 
Vallhonrat Escorsell com a suplent.

El Tribunal es reunirà el dia 6 d’octubre a les 9:30 hores per coordinar la sessió.

2.2.Data, hora i lloc de les proves:

L’inici de les proves serà el 6 d’octubre a les 10hrs a les dependències de l’Ajuntament, al departament d’ocupació situat al cr. 
de Sant Sebastià, 26 (08291) Ripollet, seguint el següent plantejament:

El tribunal plantejarà als aspirants el primer exercici (prova teòrica). A continuació, els aspirants que hagin superat la prova 
hauran de prosseguir amb el segon exercici, per escrit un o més casos pràctics relacionat amb el temari específic de la 
convocatòria. 

D’acord amb la base vuitena de la convocatòria el personal que superi el procés podrà realitzar una entrevista, aquestes 
persones seran convocades en el seu moment.

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 signatura electrònica.
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