
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE RIPOLLET

EDICTE sobre aprovació de les bases específiques per a la convocatòria d’un lloc de treball d’oficial
primera instal·lacions mitjançant concurs oposició lliure (exp. 2021/8441).

Edicte pel qual es fa públic que per Junta de Govern Local de data 30 de novembre de 2021, s'han aprovat les
bases específiques de la convocatòria d'un lloc de treball d'oficial primera instal·lacions.

“BASES ESPECÍFIQUES per a la convocatòria d'un lloc de treball D'OFICIAL PRIMERA INSTAL·LACIONS
mitjançant Concurs oposició lliure, en règim de PERSONAL LABORAL TEMPORAL

PRIMERA.- Objecte de la convocatòria

És objecte de la present convocatòria la provisió temporal, per contracte de relleu, d'una plaça d'oficial primera
instal·lacions, de la qual el titular ha sol·licitat la jubilació parcial en el 50% de la jornada de treball. Aquesta
plaça es troba enquadrada administrativament com a personal laboral, escala oficial primera, assimilat al grup
C2.

En tot el que no estigui específicament previst en aquestes bases serà d'aplicació les bases generals aprovades
per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Ripollet en sessió de 13/09/2010, publicades al BOPB del
30/09/2010.

Es realitzarà un contracte de relleu fins la data de l'edat de jubilació ordinària exigida per al titular de la plaça,
la jornada de treball serà del 50% de la jornada habitual.

Funcions del lloc de treball:

- Realitzar tasques de conservació i manteniment de les instal·lacions, i equipaments: piscina, camp de futbol, i
altres que li siguin atribuits.

- Control i seguiment per a la prevenció de la salut pública a les instal·lacions esportives: legionel·la o altres
controls que li siguin atribuits.

- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la
seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals.

- I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuits.

SEGONA.- Requisits dels aspirants

Per a ser admès/a i, en el seu cas, prendre part en el procés selectiu, els/les aspirants hauran de reunir amb
anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:

1. Ser ciutadà/na espanyol/la o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals,
en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la
lliure circulació de treballadors. També podran ser admesos el/la cònjuge, qualsevol que sigui la seva
nacionalitat, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea,
sempre que no estiguin separats de dret, i els seus descendents i els del seu/de la seva cònjuge sempre que
no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.

També podran ser admesos/es els/les estrangers/es amb residència legal a Espanya.
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2. Tenir 16 anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a la funció pública.

3. Estar en possessió estar en possessió del Graduat en educació secundària obligatòria, Graduat escolar, FP de
primer grau o Cicle formatiu de grau mitjà Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la
credencial que acrediti la seva homologació per l'Estat Español.

En el cas de presentar una titulació equivalent a l'exigida com a requisit, correspon a l'aspirant acreditar-ne la
seva equivalència mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri.

4. Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell de bàsic (A2) que
expedeix la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents, d'acord amb el
Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i les seves posteriors
modificacions i l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i actualitzen els títols,
diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política
Lingüística, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril.

Les persones aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de
superar una prova específica de coneixements de llengua catalana de nivell bàsic (A2), descrita a la base
vuitena.

L'acreditació del nivell de llengua catalana es podrà efectuar fins a la realització de les proves.

5. Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar un coneixement adequat
de la llengua castellana de nivell intermedi nivell B2. L'acreditació d'aquest coneixement es realitzarà
mitjançant la presentació d'un dels documents que s'indiquen a continuació:

- Certificat conforme han cursat la primària i/o secundària i/o batxillerat a l'Estat espanyol.

- Diploma d'espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent, o certificació acadèmica
que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest.

- Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

Les persones aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua castellana hauran de
realitzar un exercici que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa
amb membres del tribunal, la qual es qualificarà d'apte o no apte. L'exercici tindrà caràcter obligatori i
eliminatori. L'acreditació del nivell de llengua castellana es podrà efectuar fins a la realització de les proves.

6. Estar en possessió del permís de conduir B1.

7. Tenir capacitat funcional per acomplir les tasques.

8. No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni
estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable,
tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent
document oficial.

9. No trobar-se afectat per causa d'incompatibilitat establerta per la Llei 53/84, de 26 de desembre.

10. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun dels delictes previstos a la Llei Orgànica 1/996,
de protecció jurídica del menor, i modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i a l'adolescència. Aquesta circumstància s'haurà d'acreditar mitjançant l'aportació d'una
certificació negativa del Registre General de Delinqüents Sexuals en el moment que la persona s'incorpori a
treballar si la naturalesa del lloc de treball ho requereix. En el cas de diverses contractacions i sempre que sigui
necessari, s'haurà de tornar a presentar l'esmentat certificat.

11. Pel fet de tractar-se d'un relleu d'un treballador acollit a jubilació parcial anticipada, per participar en el
procés cal estar en situació de desocupació o ser treballador/a del mateix Ajuntament de Ripollet amb
contracte laboral de durada determinada (article 12.7.a) de l'Estatut dels Treballadors).

12. Haver satisfet els drets d'examen corresponents al grup de classificació C2: 15€, indistintament si la
documentació es present en suport paper com si es presenta telemàticament.

TERCERA.- Compliment dels requisits i pagament de la taxa

Totes aquestes condicions s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds, amb excepció de
l'apartat 10), que serà requerit en el moment de la contractació o nomenament i haurà d'estar actualitzat.
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Els drets d'examen es fixen en la quantitat de 15 € i han de ser satisfets pels aspirants dins el termini de
presentació de sol·licituds. La persona aspirant que no hagi satisfet els drets d'examen serà exclòs del procés.
D'acord amb el que estableix l'article 26 del RDL 2/2004, que aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, procedirà la devolució de les taxes que s'haguessin exigit quan no es realitzi el seu fet
imposable per causes no imputables a l'interessat. Per això, el supòsit de desistiment o d'exclusió dels
aspirants per no complir el requisits o no aportar els documents exigits a la convocatòria no donarà lloc a la
devolució de la taxa per drets d'examen.

És obligatòria la presentació del comprovant de pagament dins del període de presentació d'instàncies.

El pagament es realitzarà a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, mitjançant  autoliquidació que podrà ser  abonada  
mitjançant targeta bancària o  a través de  qualsevol entitat bancària, també es podrà demanar l'autoliquidació
per correu electrònic (oac@ripollet.cat ), en qualsevol cas el comprovant de pagament s'haurà d'adjuntar a la
instància.

QUARTA.- Sol·licituds de participació

Per participar a les convocatòries, la persona haurà de presentar una sol·licitud, juntament amb la
documentació acreditativa de les condicions exigides d'alguna de les formes següents :

- On line

A través de la  Seu electrònica mitjançant certificat digital.

- Cita prèvia a través de http://citaprevia.ripollet.cat

- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat.

b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.

c) Les entitats que integren l'Administració local.

d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre).

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.

- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.- A les oficines d'assistència
en matèria de registres.

- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Cas que la sol·licitud es presenti d'alguna de les formes de registre electrònic previstes a l'article 16.4 de la
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, l'aspirant haurà
de comunicar-ho de forma immediata a l'Ajuntament de Ripollet mitjançant correu electrònic
(persones@ripollet.cat), adjuntant copia de la instància presentada.

Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent:

- Currículum de l'aspirant que haurà de contenir les dades que es valorin.

- DNI

- Títol acadèmic exigit per prendre part en la convocatòria, o resguard d'haver abonat els drets de la seva
expedició

- Certificat de nivell de català de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.

- Full d'autobarem de mèrits i antiguitat.

- Documentació acreditativa de trobar-se en situació de desocupació o de tenir un contracta de durada
determinada amb l'Ajuntament de Ripollet.

El model de sol·licitud específica i el full d'autobarem es poden descarregar al web municipal (www.ripollet.cat).

Els aspirants han de manifestar en aquest document que 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
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707/1979, de 5 d'abril, i pel Decret 359/1986, de 4 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, en cas de
resultar seleccionades.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud l'aspirant dóna el seu consentiment al tractament de les
dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la
tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

CINQUENA.-Publicitat i terminis de la convocatòria

La convocatòria, juntament amb les seves bases, es publicaran íntegrament al Butlletí de la Província de
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web de l'Ajuntament (www.ripollet.cat) i
al tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Els restants i successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es
faran públics únicament en el tauler d'edictes electrònic de la corporació i web municipal.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint (20) dies naturals a comptar des de l'endemà de la
publicació d'aquesta convocatòria al BOPB i DOGC.

SISENA.- Admissió de les persones candidates

6.1. Llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim d'un mes el President de la Corporació
dictarà resolució declarant aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos. La resolució inclourà les llistes
completes de les persones admeses i excloses, així com la composició del Tribunal Qualificador, la llista de les
persones que han de realitzar la prova de llengua catalana i, si s'escau, la de llengua castellana, així com
l'ordre d'actuació dels i les aspirants.

La resolució esmentada es farà pública al tauler d'edictes, i es concedirà un termini de deu dies naturals per a
esmenes i possibles reclamacions, segons disposa l'article 82 de la Llei 39/2015 LPACAP. Així mateix també
podran ser recusats els membres del tribunal, d'acord amb allò establert a la Llei 40/2015 LPACAP. Si
transcorreguts deu dies no s'han presentat reclamacions o sobre aquestes no s'ha dictat resolució, les
al·legacions s'entendran desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista d'aspirants admesos i
exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.

Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d'ofici o a petició dels interessats.

6.2. Motius d'exclusió

Les persones excloses són aquelles que no disposen, o no acrediten, totes les condicions i requisits per
participar al procés selectiu, o bé han lliurat la sol·licitud fora del termini reglamentari o sense abonar els drets
d'examen.

SETENA.- Composició i actuació de l'òrgan tècnic de selecció

Els òrgans de selecció són col·legiats i es regulen per la secció tercera de la llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público. De conformitat amb l'art. 72 del decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el reglament del personal al servei dels ens locals (en endavant RPSEL), els tribunals han d'estar
compostos per un mínim de 3 titulars i tres suplents, designats per la corporació d'acord amb les següents
normes:

- Un terç és integrat per membres o funcionaris de la mateixa corporació.

- Un altre terç és integrat per personal tècnic, que pot ser o no personal de la mateixa entitat local.

- L'altre terç és integrat per representants de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, a proposta de la
mateixa Escola.

El personal tècnic i el funcionari han de tenir la idoneïtat necessària en relació amb el tipus de places a proveir
i una titulació igual o superior a l'exigida per a l'accés a les places objecte de convocatòria. La secretaria de
l'òrgan pot recaure en un dels seus membres.

Per a la vàlida constitució de l'òrgan a efectes de celebració de sessions i presa d'acords, es requerirà
l'assistència del president i secretari, o de qui els substitueixi, i de la meitat, almenys, dels seus membres.
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L'òrgan col·legiat tindrà un/a secretari/ària que podrà ser un membre vocal del propi òrgan. En aquest cas,
conservarà tots els seus drets com a tal.

El Tribunal podrà disposar la incorporació a les seves tasques de personal assessor especialista per a les proves
corresponents dels exercicis que estimi pertinents, limitant la seva actuació a prestar la seva col·laboració en
les respectives especialitats tècniques.

El president o presidenta de la Junta de Personal Funcionari o del Comitè d'Empresa, en funció de la naturalesa
de la plaça o places objecte de convocatòria, o delegat/da de personal en qui delegui, podrà ser present com a
observador/a, en totes les proves o exercicis i a totes les sessions dels òrgans tècnics de selecció.

El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins, el personal laboral temporal i el personal
eventual no podran formar part dels òrgans de selecció.

La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual i no podrà ser ostentada en representació o
per compte d'altres.

7.1. Abstenció i recusació dels membres i de les persones assessores, col·laboradores i observadores

L'abstenció i recusació dels membres dels òrgans de selecció i de les persones assessores, col·laboradores i
observadores, s'haurà d'ajustar al que preveuen els art. 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic (en endavant, LRJSP).

Hauran d'abstenir-se de formar-ne part, i caldrà que ho notifiquin a Recursos Humans, quan es trobin en
alguna de les circumstàncies que preveuen els articles esmentats o quan hagin impartit cursos o hagin realitzat
treballs per a la preparació d'aspirants a proves selectives durant els dos anys anteriors a la publicació de la
convocatòria.

Igualment, les persones candidates podran exercir el seu dret a la recusació, d'acord amb la mateixa
normativa.

7.2. Actuacions dels òrgans de selecció

L'òrgan de selecció no es podrà constituir ni actuar sense l'assistència de la presidència i secretaria i caldrà que
hi hagi més de la meitat dels seus membres, ja siguin titulars o suplents, indistintament. Les decisions
s'adoptaran per majoria de vots presents, i en cas d'empat, la presidència podrà exercir el seu vot de qualitat.

L'òrgan de selecció haurà d'observar l'oportuna confidencialitat i el secret professional en tot el que fa
referència a les qüestions tractades a les reunions que es duguin a terme.

L'òrgan de selecció està facultat per resoldre els dubtes i incidències que es presentin durant el procés selectiu
i prendrà els acords necessaris pel correcte desenvolupament del procés en tot allò no previst a les bases que
regulin el procés, així com per decidir sobre les peticions d'adaptacions de les proves que efectuïn les persones
participants en els processos.

En tot cas, el procediment d'actuació de l'òrgan de selecció s'ajustarà al que disposa la LRJSP sobre òrgans
col·legiats.

Els membres de l'òrgan i personal assessor i col·laborador meritaran les indemnitzacions i assistències per raó
de servei, d'acord amb el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig.

VUITENA.- Informació general sobre el procediment selectiu

8.1. Normes generals de desenvolupament de l'execució de les proves

El lloc, la data i l'hora del començament de la primera prova es faran públics a la resolució que aprova la llista
provisional o definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria.

Les persones aspirants seran convocades per a cadascun dels exercicis o proves en crida única. Si una persona
no es presentés a alguna de les proves quedarà eliminada del procés selectiu.

L'òrgan de selecció podrà demanar l'acreditació dels aspectes necessaris en qualsevol moment del procés
selectiu, quan cregui que hi ha indicis suficients per valorar l'exclusió d'una persona candidata.

8.2. Publicitat dels resultats del procés selectiu

Pel que fa als resultats de cada prova i a l'anunci de les dates de proves subsegüents, es faran públics a la
pàgina web municipal.
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NOVENA.- Fases del procés selectiu

El procés selectiu constarà d'una prova d'una prova pràctica i de la valoració de mèrits.

Els i les aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves amb el DNI. La manca de presentació d'aquest
document determinarà l'exclusió automàtica de l'aspirant del procediment selectiu. Per cadascuna de les proves
es realitzarà una única crida. Els i les aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins
i tot per raons de força major, seran definitivament exclosos del procés selectiu.

9.1. Fase d'oposició

Exercici 1: Coneixement de la llengua catalana

Té caràcter eliminatori i puntuarà com a apte o no apte.

Constarà d'un exercici corresponent al nivell de català exigit als requisits. Quedaran exempts de realitzar
aquest exercici els i les aspirants que acreditin documentalment, posseir el certificat de la Direcció General de
Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent.

Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, en algun procés de selecció
per a l'accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de
llengua catalana del mateix nivell o superior al que s'hi esmenta, sempre i quan aportin la documentació que
acrediti aquesta circumstància.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques
especialitzades en normalització lingüística.

Exercici addicional : Coneixement de la llengua castellana

Consistirà en un exercici de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones que no tinguin la nacionalitat
espanyola i puntuarà com a apte o no apte.

Consisteix en la realització d'una prova de coneixements de llengua castellana que consistirà en una redacció
d'un text de 200 paraules, com a mínim, en el termini màxim de 20 minuts i a mantenir una conversa amb
membres del tribunal durant el termini màxim de 10 minuts.

Exercici 2 : Prova pràctica, basada en les funcions del lloc de treball

Prova de caràcter obligatori i eliminatori, consistirà en la realització d'un exercici pràctic relacionat amb les
funcions i les bases específiques del lloc de treball objecte de la convocatòria, quedant a judici del Tribunal el
seu contingut, característiques i forma de realització.

En aquest exercici es valoren les habilitats i destreses de les persones aspirants en tasques pròpies del lloc de
treball convocat.

La durada màxima d'aquest exercici serà determinada pel Tribunal i es puntuarà entre 0 i 30 punts, essent la
puntuació mínima per superar-la 15 punts.

9.2 Fase de concurs:

El Tribunal valorarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels opositors/res, d'acord amb el següent
barem:

a) Serveis prestats a l'Administració Pública, en lloc similar, per any complert: 0,20 punts, fins un màxim d'1
punt.

b) Serveis prestats a l'empresa privada en lloc similar per any complert 0,15 punts, fins un màxim d'1 punt.

c) Titulació acadèmica: Per estar en possessió de formació complementària a la titulació exigida que estigui
relacionada amb les tasques i funcions a desenvolupar a l'administració local. Amb un màxim d'1 punt.

Títol Puntuació

Tècnic superior, cicle professional 1
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Batxiller superior, FPII 0,50

Nivells de català superiors a l'exigit 0,10

En el cas que es presentin diverses titulacions, només es computarà la titulació de nivell superior

d) Per cursos de formació relacionats amb el lloc convocat, fins a un màxim de 2 punts en funció del barem
següent:

- Amb certificat d'assistència i aprofitament:

Durada Puntuació

Inferior a 10 hores 0,10

De 10 a 20 hores 0,20

De 21 a 30 hores 0,30

De 31 a 50 hores 0,50

De més de 51 hores 1,00

- Amb certificat d'assistència:

Durada Puntuació

Inferior a 10 hores 0,05

De 10 a 20 hores 0,10

De 21 a 30 hores 0,15

De 31 a 50 hores 0,25

De més de 51 hores 0,50

Només es computen les activitats formatives dels darrers 10 anys.

Si no s'acredita documentalment la durada en hores, es considerarà de durada inferior a 10 hores.

Si no s'acredita documentalment l'aprofitament, es considerarà únicament d'assistència.

Només es valoraran la formació específica d'acord amb les funcions i perfils necessaris per desenvolupar en la
categoria objecte de la convocatòria.

9.3 Entrevista personal:

El Tribunal podrà determinar la realització d'una entrevista per valorar les característiques personals
d'adequació al lloc de treball així com el seu coneixement i aptituds professionals: formació, trajectòria
professional, capacitat d'adaptació, orientació a la qualitat del resultat i la capacitat del treball en equip.
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L'entrevista es valorarà amb un màxim de 5 punts, que se sumaran al resultat de les dues fases anteriors per
determinar el resultat final del procés.

En funció del número d'aspirants, el tribunal podrà decidir si realitza l'entrevista només als i les aspirants que,
sumant la puntuació conjunta de les fases de concurs i de prova pràctica, mantinguin encara possibilitat
matemàtica d'obtenir la puntuació més alta dels procés selectiu gràcies a aquesta fase d'entrevista personal.

DESENA.- Qualificació, llista d'aprovats i proposta de contractació

Finalitzada la qualificació dels aspirants, el tribunal farà pública en el tauler d'edictes i a la web municipal
(www.ripollet.cat) de la corporació la relació de persones aprovades per ordre de puntuació final i elevarà a
l'alcaldia proposta de contracte de relleu a qui hagi obtingut la puntuació més alta. En cap cas el nombre
d'aspirants proposats pot superar el de les places convocades.

Les persones aspirants que aprovin el concurs, però no siguin seleccionades per cobrir la plaça convocada,
restaran en llista d'espera en cas que es donés alguna circumstància que no permetés la contractació de la
persona proposada o es produís la seva renúncia.

Període de prova:

La persona contractada restarà en període de prova per un termini de dos mesos. Durant aquest període el
contracte podrà ser rescindit per qualsevol de les dues parts, sense necessitat de justificació.

ONZENA.- Incidències

El Tribunal qualificador està facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que
calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.

DOTZENA.- Recursos

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'alcalde o Tribunal, si aquests actes decideixen Contra
les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'alcalde o Tribunal, si aquests actes decideixen directament o
indirectament els fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d'acord amb
l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o
notificació, davant de l'alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1988,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a
partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb el que preveu l'article 10 de la Llei esmentada.

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos. “

Ripollet, 1 de desembre de 2021

J. M. Osuna López

Alcalde

(21.335.097)
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