
Exp. Núm. 2020/4798   

E D I C T E

Pel que es fa públic que en data 30 de desembre de 2020, s’ha emès Resolució de 
l’alcaldia núm. 2020/1827,  del següent tenor literal publicant la llista definitiva, tribunal 
qualificador i data de les proves del procés de selecció d’un tècnic/a d’auxiliar de so, llum i 
audiovisuals : 

“Vista la finalització del termini de presentació d’instàncies del procés de selecció d’una plaça 
d'auxiliar de so, llum i audiovisuals, assimilat al grup C1, en règim de laboral indefinit, 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 10 
de novembre de 2020 publicades al DOGC núm. CVE-DOGC-A-20318044-2020, de data 19 de 
novembre de 2020 i en el BOPB núm., CVE 2020032894 de data 19 de novembre, 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 del procés de selecció d’una 
plaça d'auxiliar de so, llum i audiovisuals, assimilat al grup C1, en règim de laboral indefinit, pel 
sistema de concurs oposició lliure i la constitució d'una borsa de treball en la forma següent:

Aspirants admesos: 

ENTRADA DNI
ESTAT 

D'ADMISSIÓ

PROVA DE 

CATALÀ

2020-16259 ****124P ADMÉS EXEMPT
2020-16324 ****207H ADMÉS EXEMPT
2020-16497 ****107B ADMÉS EXEMPT
2020-16512 ****779J ADMÉS EXEMPT
2020-16567 ****243X ADMÉS EXEMPT
2020-16612 ****346Y ADMÉS EXEMPT
2020-16674 ****299M ADMÉS EXEMPT

2020-16683 ****243M ADMÉS EXEMPT
2020-16942 ****723H ADMÉS EXEMPT
2020-17005 ****481C ADMÉS EXEMPT
2020-17125 ****634X ADMÉS EXEMPT
2020-17173 ****761X ADMES EXEMPT
2020-17229 ****637Z ADMESA EXEMPT
2020-17333 ****299B ADMÉS EXEMPT



Aspirants exclosos:

ENTRADA DNI
ESTAT 

D'ADMISSIÓ

PROVA DE 

CATALÀ

2020-16644 ****140R NO ADMÉS NO EXEMPT

Motiu d’exclusió:

1 Per no haver presentat títol exigit a les bases d’aquesta convocatòria

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:

President: la cap de persones i organització de l’ajuntament la senyora Araceli Sánchez Rivas i 
el senyor Albert Obrero Cusidó, com a suplent.

Vocals Titulars: el senyor Toni Miralles Torres, la senyora Mònica Herrera Caja i el senyor Jordi 
Parra Muñoz, tots tres de l’ajuntament de Ripollet, i la senyora Ana Belén Valladares Contreras 
representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.  

Vocals Suplents:  les senyores Sandra Domenech Ezquerro i Remedios Herrera Castillo de 
l’ajuntament de Ripollet, ei senyor Mario Azañedo i Navarro de l’ajuntament de Montcada i 
Reixac i la senyora Maria Ángeles Iglesias Mendoza representant de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya.

Secretària: la senyora Eufemia Campos Gómez i la senyora Mercedes Real Rebelles, com a 
suplent.

Assistirà el senyor Josep Vallhonrat Escorsell en qualitat de representant Sindical amb veu però 
sense vot i el senyor Alberto Gavilán Luque, com a suplent.

El tribunal es reunirà a les 9 hrs. el dia 28 de gener de 2021 per coordinar la sessió.

2.2. Data, hora i lloc de les proves:

L’inici de les proves serà dijous, 28 de gener de 2021, a les 9:30 hores a la biblioteca Municipal 
ubicada a la Ctra. de l’Estació, 40 (08291) Ripollet, seguint el següent plantejament:

El tribunal plantejarà als aspirants el primer exercici (prova teòrica). Consistirà en respondre per 
escrit durant un termini de 50 minuts, un qüestionari de 40 preguntes tipus test, amb respostes 
alternatives, sobre el contingut del temari general especificat a les bases del procés de referencia.



Un cop corregida la primera prova, els aspirants que la hagin superat seran citats per realitzar el 
segon exercici (prova pràctica), d’acord amb les bases de la convocatòria.

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 digital


		2020-12-31T09:14:13+0100
	JOSE MARIA OSUNA LOPEZ - DNI 46947093E (TCAT)




