AJUNTAMENT DE LA
COMTAL VILA DE RIPOLL

Àrea: Administració General
Data: 27 de maig de 2019
Expedient: e-03.02.1461 1/2019 Selecció de personal Selecció de personal per concurs oposició
ANUNCI

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

En compliment d’allò establert en la bases reguladores del procés de selecció per a cobrir una plaça
d’auxiliar administratiu/va adscrita al programa PYRFER EFA 150/16 de caràcter laboral temporal de
l’Ajuntament de Ripoll jornada parcial, es publica el Decret de l’Alcaldia dictat en data d’avui en relació a
l’aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos i de nomenament de tribunal qualificador.
Motivació
En data 6 de març de 2019 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 46, anunci
d'aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per a cobrir una plaça d’auxiliar
administratiu/va adscrita al programa PYRFER EFA 150/16, personal laboral temporal de l’Ajuntament de
Ripoll jornada parcial per concurs oposició.
De conformitat amb la base cinquena i sisena de les bases reguladores del procés de selecció objecte
d'aquesta resolució, un cop finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds, es dictarà resolució
declarant aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses i de la designació del tribunal
qualificador, que serà publicada al tauler d'edictes i a la pàgina web a efectes de notificacions.
En dita resolució es concedirà un termini de deu dies hàbils pels aspirants per a esmenes i possibles
reclamacions i/o al·legacions. Transcorregut el citat termini es resoldran les esmenes, reclamacions i/o
al·legacions. En el cas que no es presentin esmenes, al·legacions i/o reclamacions, i una vegada havent
transcorregut el termini es considerarà la llista definitivament aprovada sense necessitat de tornar a
publicar. En el cas que s'acceptés alguna reclamació, aquesta es notificarà a la persona interessada,
s'esmenarà la llista de persones admeses i excloses i es publicarà en el tauler d'anuncis i a la web
municipal.
Vistos els requisits establerts en la base quarta i havent consultat el Registre d'Entrades General de
l'Ajuntament de Ripoll, consta la presentació d'un total de 8 persones.
Atès que per prendre part en aquesta convocatòria, cal posseir el català nivell de suficiència C de la Direcció
General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta com a
equivalents, disposant que en el cas que les persones aspirants no estiguin en possessió del certificat
acreditatiu corresponent, l'òrgan seleccionador avaluarà aquests coneixements mitjançant la superació
d'una prova específica de coneixements de llengua catalana, equivalents al nivell C, que serà confeccionada
i avaluada per tècnics de la Direcció General de Política Lingüística.
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon a l'alcalde, en virtut d'allò establert en l'article 21
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 53 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Consta especialment facultat per a dictar aquesta resolució en virtut de les pròpies bases reguladores del
procés de selecció aprovades per la Junta de Govern Local.
Disposició
L'alcalde resol:
Primer. Aprovar la llista definitiva d'admesos i exclosos que es relaciona a continuació, fent avinent que la
identificació de les persones presentades serà a través del número de registre d'entrada i les tres últimes
xifres i la lletra dels respectius documents d'identitat.
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ADMESOS
Registre Entrada
2128/2019
2213/2019
2431/2019
2601/2019
2624/2019
2643/2019
2665/2019
2677/2019

Tres últimes xifres i lletra DNI
140Q
687F
207W
183X
892A
043S
913H
361P

Exempció català
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí

EXCLOSOS
No n'hi han.
Segon. Designar al Tribunal Qualificador següent:
Titulars
Càrrec

Nom i cognoms

President

Helena López Sola

Director Àrea Serveis Econòmics i Administració General

Vocal 1

Estela Delgado Lázaro

Directora del Projecte PYRFER

Vocal 2

Roser Vilardell Arévalo

Directora del Museu Etnogràfic

Vocal 3

Santi Farriol Rafel

Representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Secretari

Gerard Soldevila Freixa

Secretari Ajuntament de Ripoll

Suplents
Càrrec

Nom i cognoms

Presidenta

Joan Colomer Vilalta

Director Àrea de Serveis a les Persones

Vocal 1

Anna Carrique Marcé

Responsable de Recursos Humans

Vocal 2

Virtudes Cuadros Vizcaino Tècnica de Turisme

Vocal 3

Susanna Porcel Cano

Representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Secretari

Ramon Canadell Pons

Tresorer Ajuntament de Ripoll

Tercer. Disposar que en relació als nomenaments del Tribunal Qualificador es podrà exercir els drets
d’abstenció i recusació en compliment d’allò establert en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic.
Quart. Convocar la realització dels exercicis següents:
Fase 1. Oposició
Primer exercici: Coneixement de llengua catalana
Dia: 05/05/2019
Hora: 12:00 hores
Lloc: Sala de Govern de l’Ajuntament de Ripoll
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Tercer exercici: Prova teòrica
Dia: 06/06/2019
Hora: 09:00 hores
Lloc: Sala de Govern de l’Ajuntament de Ripoll
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Quart exercici: Prova Pràctica
Dia: 06/06/2019
Hora: 11:00 hores
Lloc: Sala de Govern de l’Ajuntament de Ripoll
Fase 3. Entrevista personal
Dia: 06/06/2019
Hora: 13:00 hores
Lloc: Sala de Govern de l’Ajuntament de Ripoll
Cinquè. Publicar aquesta resolució en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de Ripoll.»
Es fa constar que el règim de recursos es troba inclòs en la base onzena de les bases reguladores del
procés de selecció publicades en el Butlletí Oficial de la Província de data 6 de març de 2019.
El secretari,
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