
EXP. Núm.  2022/1076   
Unitat de Treball: PERSONES

EDICTE

Pel que es fa públic que per Decret de l’alcaldia núm. 2022/971, de 31 de maig, 
s’ha aprovat la llista provisional de persones admeses i excloses de la 
convocatòria del procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de 
monitors/res esportius/ves, especialistes en natació i socorrisme, grup C, 
subgrups C1 i C2, mitjançant oposició ll, en la forma següent:

“...
DECRETO

Primer.- Aprovar de la relació provisional de les persones aspirants  admeses i 
excloses de la convocatòria del procés de selecció per a la constitució d’una 
borsa de treball de monitors/res esportius/ves, especialistes en natació i 
socorrisme, grup C, subgrups C1 i C2: 

Persones aspirants admeses : 

Cap 

Persones aspirants excloses:

REG. 
ENTRADA

PRIMER 
COGNOM

SEGON 
COGNOM NOM DNI 

ROPEC 
socorrisme i 
natació

ESTAT 
D'ADMISSIÓ C1

ESTAT 
D'ADMISSIÓ C2

MOTIUS 
D'EXCLUSSIÓ

NIVELL DE 
CATALA

2022/7038 MARTIN CORNADOR PERMISO *****899L no
no admès/no 
admesa

no admès/no 
admesa A,B,C,D,F,G no exempt/a

2022/8340 JAVIER GONZALEZ LLEDÓ *****252X si
no admès/no 
admesa

no admès/no 
admesa D no exempt/a

2022/8760 MIQUEL TORTAJADA MANRUBIA *****274D NO
no admès/no 
admèsa

no admès/no 
admesa G exempt/a

2022/8726 DAVID BERRUEZO GARCIA *****960N si
no admès/no 
admesa

no admès/no 
admesa F no exempt/a

A- Instància  normalitzada SIGNADA  per aquest procés de selecció o declaració jurada : 
- Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides a les bases de la convocatòria, 
acceptant les bases i les obligacions que se’n deriven.
- No he estat condemnat per cap delicte. No estic inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni 
he estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública.
-Tenir capacitat funcional per acomplir les tasques.
-   Autoritzo la cessió a l'Ajuntament de Ripollet de les dades següents: nom, cognoms i número de DNI, 
perquè siguin publicades al tauler d’edictes de l’OAC i al web de l'Ajuntament, en tot allò que estigui 
relacionat amb la convocatòria de referència (llistes d’admesos i exclosos, així com puntuacions de les 
proves), en cas contrari s'ha de comunicar per escrit.

B-Currículum amb la relació de documentació a valorar a la part del concurs i la valoració de mèrits.
C- DNI
D-Títol acadèmic exigit per prendre part en la convocatòria, o resguard d’haver abonat els drets de la seva 
expedició.
E- Full autobarem de mèrits i antiguitat  
F- Justificant de pagament de la taxa d’inscripció al procés selectiu.  
G-Certificat inscripció ROPEC (socorrisme i natació)

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:

Codi Segur de Validació 6a37aadd46ff42589bf65e6fb877ad4b001

Url de validació https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Aprovar la composició del Tribunal Qualificador en la forma següent:

Tribunal qualificador :
- President/a: Carlos Delgado Castro, suplent Antonio Abad Perez Castelar
- Vocals:  José Santos Blanch, Juan Pedro Bonache Calduch, suplents Jose Angel 
Fernandez Moreno i Josep Miquel Rebull 
- Secretària : Maria Eufemia Campos Gómez, suplent Merche Real Rebelles.
Un observador sindical amb veu però sense vot.

Segon.- De conformitat amb les bases de la convocatòria, aquesta llista es 
publicarà i s’exposarà en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, i a la 
pàgina web, substituint la notificació individual als interessats, de conformitat 
amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.

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.

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. 

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 electrònica

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:

Codi Segur de Validació 6a37aadd46ff42589bf65e6fb877ad4b001

Url de validació https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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