Exp. Núm. 2021/2771
EDICTE

Pel que es fa públic, del Decret de l’Alcaldia núm. 2021/922, de 2 de juny
d’aprovació llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, Tribunal i data i lloc
de les proves de coneixements del procés de selecció per a la provisió d’un
tècnic/a grau mig :

“Vista la finalització del termini de presentació d’instàncies per al procés de selecció per
a la provisió en propietat, pel sistema de concurs-oposició lliure, d’una plaça vacant a
la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Ripollet, de tècnic/a grau mig,
categoria tècnic/a mig, subgrup A2, adscrita al lloc de treball GT-tècnic/a d’Educació, i
creació d’una borsa de treball per tal de cobrir necessitats de nomenaments de personal
interí, derivats de substitucions temporals, places interines o altres circumstàncies
temporals, de conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades per Junta de
Govern Local de data 6 d’abril de 2021, publicades al BOPB de data 14 d’abril de 2021,
núm. CVE 202110051461 i al DOGC núm. CVE-DOGC-A-21097013-2021, de data 14
d’abril 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 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.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria
per al per a la provisió en propietat, pel sistema de concurs-oposició lliure, d’una plaça
vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Ripollet, de tècnic/a grau
mig, categoria tècnic/a mig, subgrup A2, adscrita al lloc de treball GT-tècnic/a
d’Educació, i creació d’una borsa de treball per tal de cobrir necessitats de nomenaments
de personal interí, derivats de substitucions temporals, places interines o altres
circumstàncies temporals, en la forma següent :

Aspirants admesos :

REG. ENTRADA
2021-6490
2021-6654
2021-6630
2021-6558
2021-6473
2021-5575
2021-5655

DNI

ESTAT ADMISSIÓ

PROVA CATALÀ

*****614-E

Admès/a

Exempt/a

*****669-T

Admès/a

Exempt/a

*****981-P

Admès/a

Exempt/a

*****079-D

Admès/a

Exempt/a

*****138-G

Admès/a

Exempt/a

*****247-Y

Admès/a

Exempt/a

*****010-E

Admès/a

Exempt/a

Aspirants exclosos :
REG. ENTRADA
2021-6410

DNI
*****928-Y

ESTAT ADMISSIÓ
No Admès/a (3)

PROVA CATALÀ
Exempt/a

Motius d’exclusió:
1

Per no haver presentat el DNI

2 Per no haver presentat titulació requerida
Per no haver presentat el comprovant d'haver abonat la taxa de drets
d'examen
4 Per no haver presentat CV
3

5

Per no fer constar que es reuneixen totes i cada una de les condicions exigides
a la base tercera i es comprometen a prestar jurament o promesa en la forma
establerta al Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, i pel Decret 359/1986, de 4 de
desembre, de la Generalitat de Catalunya en cas de ser seleccionades.

Segon.- Aprovar la composició del Tribunal Qualificador i la data, hora i lloc d’inici de
celebració de les proves, en la forma següent:
2.1. Tribunal qualificador :
- Presidenta: La coordinadora de l’àmbit de Drets Socials, senyora Marta Gili Lorente,
suplent la senyora Araceli Sánchez Rivas, cap de Persones i Organització
- Vocals: La senyora Pilar Teruel Alonso, senyora Mª del Mar Codina Molero i senyor
Nicolás Castellano Petidier designat a proposta de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya. Suplents respectius la senyora Anna M. Salvatella Terradas, senyor Jose M.
Sebastián Miranda i senyora Roser Alcaraz Garcia.

- Secretària : La senyora Maria Eufemia Campos Gómez, suplent : la senyora Mercedes
Real Rebelles.
El senyor Alberto Gavilán Luque assistirà en qualitat d’observador sindical, suplent
senyora Maria Angeles Polo Flores.
2.2. Data, hora i lloc de les proves:
La prova de coneixements teòric, consistent en respondre per escrit un qüestionari de 30
preguntes tipus test, amb respostes alternatives, sobre el contingut del temari general
que s’especifica a l’Annex I de les bases, es realitzarà dilluns, dia 21 de juny de 2021, a
les 9:00 hores, a la biblioteca Municipal ubicada a la Ctra. de l’Estació, 40 (08291)
Ripollet, entrada per la porta de darrera.
La prova de coneixements que realitzaran les persones opositores que han superat la
primera prova de coneixements i consistent en el desenvolupament per escrit, d’un dels
temes del temari específic d’entre els tres proposats pel Tribunal es realitzarà dilluns, 21
de juny de 2021, a les 11:00 hores a la biblioteca Municipal ubicada a la Ctra. de l’Estació,
40 (08291) Ripollet, entrada per la porta de darrera.
La prova de coneixements que realitzaran les persones opositores que hagin superat les
proves anteriors i consistent en el desenvolupament per escrit, d’un o més supòsits
pràctics plantejats pel Tribunal, relacionat amb les funcions especificades a la base
segona, d’acord amb el temari que figura a l’annex II de les bases, es realitzarà el
dimarts, 22 de juny de 2021, a les 9:00 hores, a la biblioteca Municipal ubicada a la Ctra.
de l’Estació, 40 (08291) Ripollet, entrada per la porta de darrera.
Les persones opositores seran informades del resultat de les proves mitjançant
publicació d’edicte a la pàgina web de l’Ajuntament i al tauler d’edictes electrònic, per
continuar amb el procés de selecció.

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

Cinquè.- 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

