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EDICTE

Pel que es fa públic Resolució d’alcaldia núm. 2021/427, de 24 de març, 
d’aprovació de la llista d’apirants admesos i exclosos, data d’entrevista i Comissió 
de Valoració del procés de selecció de Tècnic/a Mig de RH: 
 
“Vista la finalització del termini de presentació d’instàncies per a la selecció d’un lloc de 
treball de Tècnic/a Mig de Recursos Humans a l'Ajuntament de Ripollet mitjançant 
comissió de serveis.

De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades per Junta de Govern Local de 
data 23 de febrer de 2021, publicades al BOPB núm. 202110028555, de data 9 de març 
de 2021 i al DOGC núm. CVE-DOGC-B-21056047-2021 de data 2 de març 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 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 provisional d’aspirants admesos i exclosos per a la selecció 
d’una plaça de Tècnic/a Mig de Recursos Humans mitjançant comissió de serveis, en la 
forma següent:

Aspirants admesos: 

REG. 
ENTRADA DNI

ESTAT 
D'ADMISSIÓ

2021-2911 *****345-Q ADMES/A
 

Aspirants exclosos:

REG. 
ENTRADA DNI

ESTAT 
D'ADMISSIÓ

2021-2945 *****224-S NO ADMES/A
2021-3702 *****207-T NO ADMES/A

Motius de l’exclusió:
1. No complir la condició de funcionari/a de carrera



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

2.1. La comissió de valoració:

La Comissió valoració, està formada per la Secretaria  de l’Ajuntament, senyora Helena 
Muñoz Amorós, el coordinador de l’àmbit de  Governança  i Presidència, senyor Albert 
Obrero Cusidó, el coordinador de l’àmbit de Desenvolupament econòmic, senyor Antonio 
Quesada Puertas i la Cap de Persones i Organització, senyora Araceli Sánchez Rivas.

2.2. Data, hora i lloc de l’entrevista:

Es realitzarà entrevista personal per verificar el perfil professional de la persona aspirant 
i la seva idoneïtat per ocupar el lloc de treball, el dimarts dia 13 d’abril de 2021, a les 
oficines de l’Ajuntament ubicades al c. Balmes, 2, a les 13:00 hores. 
 

Tercer.-  Concedir als interessats un termini d’audiència de deu dies naturals, durant el 
qual podran al·legar i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents. 
Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de deu dies 
transcorregut el qual, sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran 
desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants admesos/es i 
exclosos/es i no caldrà tornar a publicar-la.

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 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 a 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.
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