
Exp. Núm. 2022/4674 

EDICTE

Pel que es fa públic que per Decret de l’alcaldia núm. 2022/1938, de 9 de novembre, s’ha 
aprovat la relació definitiva d’aspirants admesos/exclosos pel  procés de selecció de 
personal temporal de programes ocupacionals i constitució d’una borsa de treball 
corresponent al projecte “Suport a les Actuacions Municipals i de recuperació laboral de 
la COVID19” del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, exercici 2022-23, de conformitat amb les bases de la 
convocatòria aprovades per Junta de Govern Local de data 11 d’octubre de 2022, 
publicada al DOGC núm. CVE-DOGC-B-22286048-2022, de data 18 d’octubre de 2022, 
i al BOPB núm. CVE 202210138706, de 20 d’octubre de 2022 i al tauler electrònic 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 local, de la següent manera:

“DECRET

Primer. – Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos d’entre els aspirants que han presentat 

sol·licitud per prendre part en el procés selectiu per cobrir 4 llocs de treball de personal 
d’integració social, en règim de personal laboral temporal, de conformitat amb les bases i 
convocatòria per a la selecció de personal i constitució de borsa de treball, que hauran de 
participar “Suport a les Actuacions Municipals i de recuperació laboral de la COVID19” del Pla 
Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
exercici 2022-23:

Aspirants admesos

Nº Nº Registre 
entrada

DNI/NIE Hora Prova Observacions

1 2022-20394 ***7001** 08:30h

2 2022-20408 ***7622** 08:30h

3 2022-20433 ***7047** 08:30h

4 2022-20470 ***8198** 08:30h

5 2022-20564 ***1229** 08:30h

6 2022-20566 ***7514** 08:30h

7 2022-20575 ***6960** 08:30h

8 2022-20599 ***3605** 08:30h

9 2022-20602 ***5486** 08:30h

10 2022-20603 ***9681** 08:30h

11 2022-20623 ***6251** 08:30h

12 2022-20637 ***6728** 08:30h

13 2022-20653 ***0744** 08:30h

14 2022-20662 ***2885** 08:30h

15 2022-20671 ***7691** 08:30h

16 2022-20691 ***5756** 08:30h

17 2022-20692 ***0709** 08:30h

18 2022-20693 ***5124** 08:30h
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19 2022-20702 ***7292** 08:30h

20 2022-20809 ***9434** 08:30h

21 2022-20825 ***4272** 08:30h

22 2022-20835 ***7192** 10:00h

23 2022-20838 ***6976** 10:00h

24 2022-20869 ***6670** 10:00h

25 2022-20917 ***7143** 10:00h

26 2022-20940 ***6680** 10:00h Pendent realitzar prova català

27 2022-29043 ***7499** 10:00h

28 2022-29047 ***6197** 10:00h

29 2022-20953 ***2528** 10:00h

30 2022-20983 ***2648** 10:00h Pendent realitzar prova català

31 2022-20994 ***2599** 10:00h

31 2022-20998 ***4763** 10:00h

32 2022-21023 ***5869** 10:00h

33 2022-21032 ***0432** 10:00h

34 2022-21036 ***4696** 10:00h
35 2022-21042 ***7265** 10:00h

36 2022-21048 ***5884** 10:00h

37 2022-21052 ***4730** 10:00h

38 2022-21056 ***7419** 10:00h

39 2022-21058 ***7725** 10:00h

40 2022-21059 ***4777** 10:00h

41 2022-21062 ***0874** 10:00h

Aspirants exclosos

No hi ha cap persona aspirant exclosa.

Segon. – Aprovar la composició del Tribunal qualificador i la data, hora i lloc d’inici de celebració 

de les proves, entrevistes i/o valoracions de competències, en la forma següent:

- Presidència; Titular: Emilia Morillas Cano, tècnica d’Orientació i Inserció laboral del 
Departament d’Ocupació de l’Ajuntament de Ripollet.
Suplent: Carmen Pascual Andreu, tècnica d’Orientació i Inserció laboral del Departament 
d’Ocupació de l’Ajuntament de Ripollet.

- Vocals; Titular: Marta Gili Lorente, Coordinadora de l’Àmbit de Drets Socials de 
l’Ajuntament de Ripollet.
Suplent: Montserrat Llorens Ustrell, Cap de Serveis Socials Bàsic, de l’Ajuntament de 
Ripollet.
Titular: Ana María Calvo Andrés, tècnica d’Orientació i inserció laboral del Departament 
d’Ocupació de l’Ajuntament de Ripollet.
Suplent: Sara Román Matas, tècnica d’Orientació i inserció laboral del Departament 
d’Ocupació de l’Ajuntament de Ripollet.

- Secretària; Titular: Ana María Calvo Andrés, tècnica d’Orientació i inserció laboral 
Departament d’Ocupació de l’Ajuntament de Ripollet.
Suplent: Sara Román Matas, tècnica d’Orientació i inserció laboral del Departament 
d’Ocupació de l’Ajuntament de Ripollet.
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Es podrà convidar a altre personal tècnic relacionat amb el lloc de treball perquè pugui assistir a 
l’entrevista amb veu però sense vot, el qual es farà constar a l’acta de selecció de personal.

L’abstenció i la recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar a allò que preveuen els articles 
23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Data, hora i lloc del procés de selecció

La prova de coneixements relacionada amb les tasques i funcions del lloc de treball tindrà lloc el 
proper divendres, 11 de novembre de 2022, a les 8:30 hores el primer grup i a les 10:00h 

el segon grup, a les dependències de l’Àmbit de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de 

Ripollet. (C/ Sant Sebastià, 26). 

Els aspirants que han de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana serà el 
divendres, 11 de novembre de 2022, a les 11:00 hores, a les dependències de l’Àmbit de 

Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Ripollet. (C/ Sant Sebastià, 26).

Els aspirants que superin aquesta primera prova de coneixements restaran convocades per a la 
realització d’una entrevista i valoració de competències, dilluns 14 de novembre de 2022, 

també a les dependències de l’àmbit de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Ripollet. 
(C/ Sant Sebastià, 26).

Tercer.– De conformitat amb les bases i la convocatòria del procés de selecció de personal, 

aquesta llista es publicarà i exposarà en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i a la pàgina 
Web, substituint la notificació individual a les persones interessades, de conformitat amb l’article 
45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

Quart.- S’haurà de fer 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.”

Ripollet, a data de la signatura electrònica
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