
Exp. Núm. 2023/493   

EDICTE

Pel que es fa públic que per Decret de l’alcaldia núm. 2023/572, de data 23 de 
març de 2023, s’ha aprovat la relació definitiva 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 data, l’hora 
i el lloc de realització de les entrevistes, en el sentit següent:

“Primer.- Aprovar la llista definitiva de 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, vacant temporalment a la plantilla de 
funcionaris:

Persones aspirants admeses: 

Núm. Registre 
entrada DNI Cognoms Nom Estat d’admissió

2023/4161 45****64W ACEITUNO RUIZ JUAN LUIS Admès

2023/3956 46****54N CALSINA SALAVERT LLUÍS Admès

Segon.- Determinar la data, l’hora i el lloc de realització de les entrevistes:

Es realitzarà entrevista personal per verificar el perfil professional de les persones 
aspirants i la seva indoneïtat per ocupar el lloc de treball, el divendres dia 24 
de març de 2023, a la sala de Junta de Govern Local del carrer Balmes, 2, de 
Ripollet, en els següents horaris: :

-12:00 hores. Persona aspirant amb núm. de DNI 45****64W
-12:45 hores. Persona aspirant amb núm. de DNI 46****54N

Tercer.- 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 23 de març de 2023

José M. Osuna López
Alcalde 

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

Codi Segur de Validació 89c52713fce049fcbe943da6ae425f26001

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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