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EDICTE

Pel que es fa públic la següent Resolució de l’alcaldia núm. 2019/1562, de 10 d’octubre, de constitució del 
Tribunal Qualificador i data de les proves del procés de selecció de  la plaça de Tècnic/a d’arxiu, aprovades les 
bases per Junta de Govern Local 11 de juny de 2o19, publicades al BOPB de data 19 de juny de 2019 i al DOGC 
núm.  CVE-DOGC-B-19165068-2019, de data 19 de juny de 2019, 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 el procés de selecció d’una plaça de Tècnic/a d’Administració Especial d’Arxiu, de l’Escala d’Administració Especial, 
sot escala tècnica, classe de Tècnic superior, grup A, subrup A1, en règim de funcionari interí, pel sistema de concurs-
oposició lliure i la constitució d’una borsa de treball, de conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades per Junta 
de Govern Local de data 11 de juny de 2o19, publicades al BOPB de data 19 de juny de 2019 i al DOGC núm.  CVE-DOGC-
B-19165068-2019, de data 19 de juny de 2019, 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. 

Vista la resolució de l’alcaldia de data 19 de juliol de 2019, mitjançant la qual es va aprovar la llista provisional d’aspirants 
admesos i exclosos de la convocatòria sense que s’hagin presentat al·legacions durant el termini concedit a l’efecte, elevant 
per tant a definitiva la llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es.

De conformitat amb l’informe-proposta emesa pel coordinador de l’àmbit de Governança, 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.- Constituir el Tribunal qualificador del procés de selecció d’una plaça de Tècnic/a d’Administració Especial 

d’Arxiu, de l’Escala d’Administració Especial, sot escala tècnica, classe de Tècnic superior, grup A, subgrup A1, en règim de 
funcionari interí, pel sistema de concurs-oposició lliure i la constitució d’una borsa de treball, de conformitat amb les bases 
de la convocatòria aprovades per Junta de Govern Local de data 11 de juny de 2o19, publicades al BOPB de data 19 de juny 
de 2019 i al DOGC núm.  CVE-DOGC-B-19165068-2019, de data 19 de juny de 2019, 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, en la següent manera  : 

- Presidenta: El Secretari accidental de l’Ajuntament de Ripollet, senyor Emiliano Mora Labrada, suplent el senyor Antonio 

Quesada Puertas.  

- Vocals: Senyor Josep Conejo Muntada, senyora Maribel Siles Ruiz, senyora Silvia Ougo Torrea, la senyora Ingrid Gómez 
Rodríguez, vocal titular designada a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Suplents respectius : 
Senyora Maria Mercè Aymerich Boltà, senyora Matllde Siles Ruiz, senyora Trinitat Martínez Farrés, senyor Angel Soler 
Espuñes, vocal suplent designat a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

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

Segon.- Convocar als candidats  dimarts, dia 22 d’octubre de 2019, a les 9:00 hores, a les oficines municipals del c. 

Balmes, núm.  2 de Ripollet, per a la realització de les proves de coneixement, d’acord amb l’exercici 2 de la fase d’oposició 
de les bases de la convocatòria. 

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

Ripollet, a data de signatura electrònica

Jose M. Osuna López

Alcalde-president
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