RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA NÚM. 55/2018
Identificació: Decret provisional d’admesos i exclosos: procés de selecció mitjançant
concurs, per a la contractació laboral temporal d’interinitat d’un/a tècnic/a d’administració
general (TAG), Àrea jurídica i econòmica.

Relació de fets:
1.

En data 14 de juny de 2018 es va dictar la Resolució de presidència núm. 50, per
la qual es van aprovar les bases reguladores del procediment de selecció,
mitjançant concurs, per a la contractació laboral temporal d’interinitat d’un/a
tècnic/a d’administració general (TAG), Àrea jurídica i econòmica.

2.

Les bases reguladores que han de regir aquest procés de selecció, juntament
amb la convocatòria, es van publicar al Butlletí oficial de la província de Girona
núm. 130, de 5 de juliol de 2018, al tauler d’edictes i al web de la corporació, així
com als webs del Consell Comarcal del Ripollès i de l’Agència de Ripollès
Desenvolupament.

3.

El termini de presentació d'instàncies per tal d'ésser admès en el procés selectiu
va finalitzar el dia 15 de juliol de 2018 i, en ser aquest dia inhàbil, ha quedat
prorrogat fins el dia 16 de juliol de 2018. S'han examinat les instàncies i la
documentació presentada pels/per les aspirants.

Fonaments de dret:
Primer.- La base cinquena de les bases reguladores, determina que en el termini màxim
d’un mes des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds,
es publicarà al tauler d’anuncis de la pàgina web www.ceinr.cat, la resolució
declarant aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses.
En la mateixa resolució es farà pública la composició i la data de constitució del
tribunal qualificador i es fixarà la data i l’hora de realització de les proves (base
sisena).
Es podran presentar reclamacions en el termini de deu dies naturals a comptar
des del dia següent a la publicació de la resolució provisional d’admesos i
exclosos. Es resoldran en el termini màxim dels quinze dies següents a la
finalització del termini per a la presentació i la notificació determinarà els terminis
a efectes de possibles impugnacions i recursos, d’acord amb el que disposa
l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi
dictat resolució, les al·legacions s’entenen desestimades.
Segon.- 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.
En base a tot el que s’ha exposat, RESOLC:
Consorci per la Protecció i Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès.
NIF: P1700059G
C. Sant Miquel, 44 (17534) RIBES DE FRESER
Tel. 972702209 e-mail: info@ceinr.cat

Primer.- APROVAR provisionalment la llista d’aspirants admesos i exclosos (es fa
constar la primera lletra dels cognoms i del nom i els darrers tres números i lletra del
NIF), així com si estan exempts o no de realitzar l’exercici de coneixements de llengua
catalana, per participar en el procés selectiu per a la contractació laboral temporal
d’interinitat d’un/a tècnic/a d’administració general (TAG), Àrea jurídica i econòmica, tal
i com segueix:
a)

Admesos/es:
CANDIDATS
CFS987L
PFFX701Z
PTE507N

b)

Exempts català
SI
SI
SI

Exclosos/es:
CANDIDATS
BDE820K*
DEC**

Exempts català
NO
NO

*L’aspirant es declara provisionalment exclosa per no haver presentat la
documentació exigida a la base 4, apartats a), b), c), d) i e).
** Només es fa constar la primera lletra dels cognoms i per no haver presentat
l’aspirant el DNI, ni constar en cap document presentat. L’aspirant es declara
provisionalment exclosa per no haver presentat la documentació exigida a la,
base 4, apartats a), b), d) i e).
Segon. NOMENAR els membres del tribunal qualificador de les proves, que estarà
format per les persones següents:
President/a:

-Titular: Mireia Grau i Sadurní, Secretària del Consell Comarcal del
Ripollès.
-Suplent: Míriam Garea i Gil, Xarxa Local de Municipis.

Vocals:

-Titular: Gerard Soldevila i Freixa, secretari de l’Ajuntament de Ripoll,
nomenat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
-Suplent: Marta Arxé i Llagostera, Tècnica d’administració general del
Consell Comarcal del Ripollès, nomenada per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.
-Titular: Elisabet Muntadas i Castellà, tècnica d’administració general del
Consell Comarcal del Ripollès.
-Suplent: Cristina Coma i Clotet, tècnica d’administració general del
Consell Comarcal del Ripollès.

Secretària:

-Titular: Montserrat Miarons i Serra, interventora del Consell Comarcal del
Ripollès.
-Suplent: Montserrat Cañete i López, tècnica d’administració general del
Consell Comarcal del Ripollès.

Consorci per la Protecció i Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès.
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Els membres del tribunal s'han d'abstenir i els aspirants els poden recusar si incorren en
algun dels supòsits previstos a l'article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
En el cas que algun dels membres del Tribunal incorri en qualsevol de les circumstàncies
assenyalades en l'article esmentat, s'abstindrà de participar en el procés selectiu i ho
comunicarà al president del Tribunal que resoldrà el que sigui procedent.
Els/les aspirants podran promoure la recusació dels membres del Tribunal en qualsevol
moment del procés selectiu, de conformitat amb el que disposa l'article 24 de la Llei
abans esmentada.
Tercer.- CONVOCAR els/les aspirants admesos/es per realitzar les proves detallades
a les bases reguladores del procés de selecció en el lloc, dia i hora següents:
Prova de català:
Lloc: Consell Comarcal del Ripollès
Adreça: C/ Progrés, 22, de Ripoll.
Dia: 3 d’agost a les 08:30 hores
Valoració de mèrits i entrevistes:
Lloc: Consell Comarcal del Ripollès
Adreça: C. Progrés 22, Ripoll
Dia: 3 d’agost a les 11:00 hores
Tercer.- PUBLICAR aquesta resolució al tauler d’anuncis del web del Consorci per tal
que els aspirants que ho considerin oportú, en el termini de 10 dies naturals, comptadors
a partir del dia següent de la seva publicació, puguin presentar les al·legacions i
reclamacions que estimin adients i esmenar les deficiències. Aquestes al·legacions
s’han d’adreçar a la presidència del Consorci i es podran presentar per qualsevol dels
mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques. Els aspirants que dins del termini
atorgat no justifiquin el seu dret a ser inclosos en la relació d’admesos, seran
definitivament exclosos.
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