RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA NÚM. 50 /2018
Aprovació Bases TAG
En data 14 de juny de 2018, el director tècnic del Consorci d’Espais d’Interès Natural
del Ripollès -CEINR-, ha formulat proposta per instar el procediment de redacció i
aprovació de les bases reguladores del procés selectiu, mitjançant concurs, per a la
contractació laboral temporal, en règim d’interinitat, per cobrir la plaça de tècnic/a
d’administració general -TAG-, de l’àrea jurídica i econòmica de l’ens, vacant des del
mes d’abril de 2018.
Un cop redactades les bases selectives específiques corresponents a aquesta plaça,
cal procedir a la seva aprovació, junt amb la corresponent convocatòria del procés
selectiu.
L’article 13.2.i) dels Estatuts reguladors del Consorci d’Espais d’Interès Natural del
Ripollès -CEINR- atorguen a la presidència, la competència per a l’aprovació de les
bases i la corresponent convocatòria que han de regir les proves d’accés al Consorci o
la creació d’una borsa.
D’acord amb l’esmentat,
RESOLC
1. Aprovar les bases selectives que han de regir el procés de selecció de personal, per
a cobrir la plaça vacant a la plantilla de personal laboral del Consorci d’Espais d’Interès
Natural del Ripollès, tal i com es relaciona en la part expositiva i segons consta a
l’expedient. Aquestes bases específiques seran de compliment obligatori per al
CEINR, pel Tribunal que ha de qualificar les proves i pels/per les aspirants que hi
participin.
2. Convocar aquest procés selectiu per cobrir aquesta plaça vacant de la plantilla de
personal laboral del CEINR, amb subjecció a les bases esmentades abans.
3. Publicar aquestes bases, juntament amb la convocatòria de les proves selectives,
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al portal ATRI de la Generalitat de
Catalunya i a la pàgina web www.ceinr.cat.
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