ANUNCI
MOTIVACIÓ
A la pàgina web del Consorci de Benestar Social del Ripollès es van publicar les bases
que han de regir la selecció de la contractació d’urgència d’un/a Treballador/a Social per
a cobrir de forma urgent un lloc de treball, d’acord amb la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
L’anunci del termini de presentació de sol·licituds es va publicar a la pàgina web del
Consorci i als setmanaris El Ripollès i El 9 Nou (Osona i Ripollès).
Transcorregut el termini per la presentació de les sol·licituds, és procedent determinar
la llista d’admesos i exclosos.
Per tot això, s’emet la següent,

DISPOSICIÓ
El president resol:
Primer. Aprovar la llista de persones admeses i excloses, per tal de participar en el
procés de selecció objecte d’aquesta resolució.

PERSONES ADMESES
CODI

REQUISITS

Adrià Borrell Orri / 8959H

EXCLÒS

Lídia Orduña Miró / 1558J

EXCLOSA

Mercè Garcia Planas / 1695G

ADMESA

Clàudia Ausió Puig-Alsina / 4520F

ADMESA

Zineb Lakrimdi Lakhal / 5290C

EXCLOSA

Maria Rosa Padilla Petreñas / 4962Y

ADMESA

Andrea Blasco Martínez / 2482E

ADMESA

Marta Ferrando Gustà / 0361L

ADMESA

Soukaina Khrourouch Jarroudi / 5562Z

ADMESA

Albert Pellicer Serrahima / 9707H
Laura Pujadas Marco / 2553D

ADMÈS
ADMESA

1

PERSONES EXCLOSES
En aquesta convocatòria queden exclosos/es Adrià Borrell Orri, Lídia Orduño Miró i
Zineb Lakrimdi Lakhal per no complir els requisits especificats a les bases.
Segon. Convocar les persones admeses per al dia 13 de desembre de 2021 al Consorci
de Benestar Social del Ripollès, C. Progrés núm. 22 de Ripoll (17500) per tal d’iniciar el
procés de selecció.
Tercer. Publicar anunci referent a la llista de persones admeses i excloses a la web del
Consorci.

Recursos procedents contra l’acte publicat
Contra les resolucions definitives, i els actes del Tribunal les persones interessades podran interposar recurs de reposició
en un termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació davant el president del Consorci de
Benestar Social del Ripollès, o recurs contenciós administratius 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 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 d’article 10 de la Llei esmentada.
Igualment les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient a la defensa dels
seus interessos.

El President,
Joaquim Colomer Cullell
Ripoll, de desembre de 2021

