
 

 

Exp. Núm. 2023/493    

 

EDICTE 

 

Pel que es fa públic que per Decret de l’alcaldia núm. 2023/458, de data 9 de 
març de 2023, s’ha aprovat la relació provisional de les persones aspirants 
admeses i excloses de la convocatòria per cobrir, mitjançant comissió de serveis, 
el lloc de treball de tècnic/a d'Administració General TAG, així com la composició 
de la Comissió de Valoració, en el sentit següent: 
 
“Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la 
convocatòria per cobrir, mitjançant comissió de serveis, el lloc de treball de 
tècnic/a d'Administració General TAG, vacant temporalment a la plantilla de 
funcionaris: 
 
Persones aspirants admeses :  
 
Cap aspirant admès 
 
Persones aspirants excloses:  
 
Núm. Registre 

entrada DNI Cognoms Nom Estat d’admissió 

2023/3956 46****45N CALSINA SALAVERT LLUÍS No admès 

2023/4160 45****64W ACEITUNO RUIZ JUAN LUIS No admès 

 
Motius d’exclusió : No acredita la condició de funcionari de carrera. 
 
Segon.- Aprovar la composició de la Comissió de Valoració que estarà formada 
per les següents persones: 
 

- Senyor Albert Obrero Cusidó, coordinador de l’àmbit de Presidència. 
- Senyora Cristina Cabruja Sagré, cap de Serveis Jurídics 
- Senyora Elena Sánchez Bobadilla, tècnica de Persones.  

 
Tercer.- Concedir als interessats un termini  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. 
 



 

 

Quart.- D’acord amb el que disposa l’art. 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, es 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.  
 
Cinqué.- 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 municipal, 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.” 
 
 
Ripollet, a 9 de març de 2023 
 
José M. Osuna López 
Alcalde 
 
 
 
 

 


