
Exp. 
Núm. 2020/5948   

EDICTE

Per fer públic  Decret de l’alcaldia núm. 2021/817, de 19 de maig, de rectificació resolució 
d’aprovació del resultat del procés de selecció per constituir una borsa de treball de treballador/res 
socials : 

“Vista la finalització del procés selectiu d’una borsa de treball de treballadors/res socials, d’acord amb la 
convocatòria i les Bases reguladores que han de regir el procés de selecció per a la constitució d’una borsa 
de treball de treballadors/res socials per tal de cobrir necessitats de contractació temporal, derivades de 
substitucions temporals, places interines o altres circumstàncies temporals, de la categoria tècnic/a mig de 
treballador/a social (TS) pertanyents al grup d’administració A2,  mitjançant concurs-oposició lliure, de 
conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades per Junta de Govern Local de data 12 de gener de 
2021, publicades al BOPB de data 21 de gener de 2021  núm. CVE 2021001038 i al DOGC núm.  CVE-DOGC-
A-21014104-2021, de data 21 de gener 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.   

 
Vista la proposta emesa pel Tribunal qualificador del concurs-oposició, que es desprèn a l’acta  de data 23 
d’abril de 2021, del procés de selecció.

Vist que mitjançant resolució de l’alcaldia núm. 2021/668, de data 29 d’abril,  d’acord amb la proposta 
emesa pel Tribunal qualificador del concurs-oposició, que es desprèn a l’acta  de data 23 d’abril de 2021, 
del procés de selecció, es va aprovar el resultat de la borsa de treball  de treballadors/res socials per tal de 
cobrir necessitats de contractació temporal, derivades de substitucions temporals, places interines o altres 
circumstàncies temporals.

Vist que mitjançant presentació d’instàncies al registre de l’Ajuntament s’han presentat les següents 
sol·licituds de revisió d’examen : 

- Instància núm. ENTRA-2021-5684, presentada en data 21 d’abril de 2021.
- Instància núm. ENTRA-2021-5768, presentada en data 21 d’abril de 2021. 
- Instància núm. ENTRA-2021-6260, presentada en data 28 d’abril de 2021.
- Instància núm. ENTRA-2021-6411, presentada en data 29 d’abril de 2021.

A la vista de totes les revisions d’examen, el tribunal qualificador segons es desprèn de les actes de dates 4 i 
11 de maig de 2021, es manté en totes les qualificacions excepte a l’opositor/a amb DNI núm. *****056-
N,  en el sentit que no estaven ben comptabilitzats els mèrits del serveis prestats a l’Administració Pública 
passant de tenir una puntuació de 0,05 a tenir 0,51 punts i els cursos de formació que passa a tenir de 1,05 a  
1,20 punts. 

Una vegada realitzades aquestes rectificacions en les puntuacions,  el resultat final de l’opositor/a amb DNI 
núm. *****-N   variaria en la forma següent :  



DNI

Exercici 1 Exercici 2 Exercici 3 Exercici 4 Exercici 5 TOTAL 
SOBRE 10 RESULTAT 

PROVA DE 
CONEIXEM

ENTS  

SERVEIS 
PRESTATS 
ADMINISTR

ACIÓ 
PUBLICA 
(màxim 1 

punt)

SERVEIS 
PRESTATS 
EMPRESA 
PRIVADA 
(màx. 1 p)

TITULACIÓ 
ACADÈMIC
A (màx. 1 

p. )

CURSOS 
DE 

FORMACIÓ 
(màx. 1,5 

p.)

TOTAL 
MERITS

RESULTAT 
TOTAL

*****056N 1,25 1,00 1,00 0,00 1,75 5,00 7,50 0,51 0,31 0,00 1,20 2,02 9,52

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.- Acceptar la rectificació presentada pel Tribunal del procés de selecció d’una borsa de treball de 
treballadors/res socials per tal de cobrir necessitats de contractació temporal, derivades de substitucions 
temporals, places interines o altres circumstàncies temporals, de la categoria tècnic/a mig de treballador/a 
social (TS) pertanyents al grup d’administració A2,  mitjançant concurs-oposició lliure, que modifica la 
puntuació obtinguda del concurs de mèrits de l’opositor/a amb DNI núm. *****056N, tal i com s’indica a 
la part expositiva.

Segon.- Modificar el resultat aprovat mitjançant resolució de l’alcaldia núm. 2021/668, de data 29 d’abril,  
del procés de selecció d’una plaça de funcionari/ària de carrera en la categoria d’administratiu/va 
mitjançant concurs-oposició lliure, i constitució per ordre de puntuació d’una borsa de treball de 
treballadors/res socials per tal de cobrir necessitats de contractació temporal, derivades de substitucions 
temporals, places interines o altres circumstàncies temporals, de la categoria tècnic/a mig de treballador/a 
social (TS) pertanyents al grup d’administració A2,  mitjançant concurs-oposició lliure, essent el resultat 
final el següent : 



DNI

RESULTAT 
PROVA DE 
CONEIXEM

ENTS  

SERVEIS 
PRESTATS 
ADMINISTR

ACIÓ 
PUBLICA 
(màxim 1 

punt)

SERVEIS 
PRESTATS 
EMPRESA 
PRIVADA 
(màx. 1 p)

TITULACIÓ 
ACADÈMIC
A (màx. 1 

p. )

CURSOS 
DE 

FORMACIÓ 
(màx. 1,5 

p.)

TOTAL 
MERITS

RESULTAT 
TOTAL

*****517W 12,75 1,00 0,00 0,45 1,50 2,95 15,70
*****598L 10,88 1,00 0,00 0,00 1,40 2,40 13,28
*****816C 10,50 0,49 0,08 0,30 1,40 2,27 12,77
*****288E 9,38 0,08 0,12 0,00 1,15 1,35 10,72
*****955A 10,13 0,03 0,14 0,00 0,20 0,37 10,49
*****764X 9,38 0,08 0,09 0,00 0,95 1,12 10,49
*****844D 8,63 0,24 0,13 0,30 1,05 1,72 10,35
*****000S 8,63 0,03 0,23 0,30 1,00 1,56 10,18
*****466C 7,50 0,00 1,00 1,00 0,55 2,55 10,05
*****056N 7,50 0,51 0,31 0,00 1,20 2,02 9,52
*****748G 7,50 0,83 0,26 0,00 0,75 1,84 9,34
*****943K 8,63 0,23 0,00 0,00 0,25 0,48 9,10
*****951L 7,88 0,14 0,57 0,00 0,45 1,16 9,04
*****755Q 7,50 0,68 0,00 0,30 0,15 1,13 8,63
*****906V 7,50 0,20 0,10 0,30 0,35 0,95 8,45
*****784J 7,88 0,11 0,26 0,00 0,00 0,37 8,24
*****158S 7,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,88
*****101G 7,50 0,05 0,09 0,00 0,15 0,29 7,79
 

Tercer.- Notificar la present resolució a les persones interessades, publicar al tauler d’edictes municipal i 
donar compte a la Junta de Personal i al Comitè d’empresa. 

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 la signatura electrònica.
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