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AJUntAment de riPOLL 

Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu d’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 

la Junta de Govern local en sessió celebrada el dia 25 de febrer de 2019 va aprovar les bases i convocatòria del procés 
selectiu d’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.

d’acord amb allò establert en el reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de 
l’estatut de l’empleat públic i el decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de personal de les entitats 
locals de catalunya es procedeix a publicar la convocatòria i les bases regides per a la superació del procés de selecció que es 
transcriuen a continuació.  

baSeS

primera. objecte de la convocatòria. 
És objecte de la present convocatòria la provisió, mitjançant concurs oposició d’accés lliure, d’una plaça auxiliar administrativa 
adscrita a l’Oficina PYRFER, grup C1, en règim laboral temporal, de l’Ajuntament de Ripoll a temps parcial.

1.1. Funcions del lloc de treball 
Objectiu principal: Suport administratiu a l’Oficina PYRFER. Comprovació i introducció de dades als sistemes d’informació, 
i aquelles tasques derivades de la gestió del programa, sota la supervisió de la directora del projecte i la coordinació de 
l’ajuntament de ripoll. Suport administratiu àrea projecció econòmica per a la gestió del projecte pyrFer de l’ajuntament 
de ripoll

Funcions bàsiques: 
- Gestió de les comunicacions de l’Oficina PYRFER amb els socis del projecte: fax correu electrònic, correu ordinari, 

missatgers,...
- Realitzar documentació dirigida a cada soci.
- aplicació i control constant del compliment de la normativa relativa al tractament i protecció de dades.
- Atendre i canalitzar les trucades telefòniques que es derivin de la gestió del projecte.
- Realitzar els tràmits administratius dels diferents expedients que se’n derivin de la gestió del projecte.
- donar tràmit a les peticions i sol·licituds dels socis del projecte, i dels gestors del mateix.
- Organització de les reunions i actes realitzats per l’Oficina PYRFER i participació a la resta.
- Tramitació de la documentació relativa a l’execució i seguiment de les accions (actes, informes, memòries, etc.) a 

través de la plataforma SiFecaT
- elaboració de la documentació relativa a la dedicació de personal al programa
- Seguiment i registre dels indicadors del projecte
- Centralitzar la gestió administrativa derivada de l’arxiu 
- Suport en la preparació de la documentació 
- prestar suport administratiu i operatiu a la direcció del projecte.
- Donar suport administratiu a les gestions que se’n derivin de les accions que realitzi l’ajuntament de Ripoll dins del 

projecte pyrFer.
- manteniment dels contacte necessaris amb tercers (usuaris/àries, altres administracions,...) per tal de poder gestionar 

els serveis de forma eficaç en el desenvolupament de les funcions que li són pròpies.
- i en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

1.2. condicions del lloc de treball 
a) Tipus de contracte: contracte per obra o servei projecte pyrFer
b) categoria: auxiliar administratiu/va
c) Jornada: 30 hores/setmanals
d) distribució horària: de dilluns a dissabte
e) període de prova: 3 mesos
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SeGona. condicions dels aspirants 
Per a ser admesos a la realització de les proves selectives, els aspirants hauran de complir els requisits següents:

a) no haver estat separat per resolució administrativa ferma, del servei de cap administració pública, i no trobar-se 
inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques, així com tampoc no trobar-se comprès en cap 
de les mesures d’incapacitat o d’incompatibilitat de les previstes en la legislació vigent sobre la matèria.

b) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del disposat a l’art. 57 del reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.

c) Tenir la capacitat funcional per portar a terme les tasques del lloc de treball.
d) Haver complert 16 anys i no exercir l’edat de jubilació forçosa en la data que finalitzi el termini de presentació de 

sol·licituds.
e) estar en possessió del títol de graduat escolar, graduat en educació secundària obligatòria, formació professional de 

primer grau o equivalent.
f) coneixement de la llengua catalana: nivell c (en el cas que no s’acrediti caldrà superar la corresponent prova de 

nivell).
g) coneixements de llengua castellana pels aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola: nivell c2 (en el cas que 

no s’acrediti caldrà superar la corresponent prova de nivell

TERCERA. Publicació de la convocatòria i de les notificacions 
La present convocatòria i bases reguladores es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler 
d’anuncis de la corporació i en la seu electrònica de l’ajuntament de ripoll (www.ripoll.cat). També es publicarà un extracte 
de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) amb remissió expressa de la publicació de les 
bases al Butlletí Oficial de la Província de Girona. La resta de comunicacions relacionades amb el procés de selecció seran 
publicades al tauler d’anuncis i a la seu electrònica de l’ajuntament de ripoll.

QuarTa. presentació de sol·licituds 
les instàncies per sol·licitar prendre part a les proves selectives, en les quals els aspirants hauran de manifestar que compleixen 
totes i cadascuna de les condicions exigides, i en què s’haurà d’adjuntar fotocopia compulsada: el dni, la titulació, el nivell 
c de català, si s’escau, i la documentació que acrediti els mèrits a valorar, es dirigiran a l’alcaldia de l’ajuntament i es 
presentaran en el termini de 20 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la 
província de Girona. Si al darrer dia de la  presentació d’instàncies coincidís en un dia no hàbil, s’entendrà el termini prorrogat 
fins el primer dia hàbil següent.

les instàncies també es podran presentar en qualsevol de les formes admeses en dret d’acord amb allò establert en l’article 16 
de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Tal i com s’especifica en el primer paràgraf d’aquesta base, l’aspirant en la seva sol·licitud ha d’adjuntar:
a) acreditació de la nacionalitat: Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat o, en el cas de no tenir la 

nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la personalitat.
b) acreditació dels coneixements de llengua catalana: Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d’estar 

en possessió de coneixements de llengua catalana del nivell corresponent o superior al lloc en qüestió de la direcció 
General de Política Lingüística o d’alguns dels altres títols, diplomes i certificats equivalents, als efectes de quedar 
exempt de la realització de l’exercici de coneixements de llengua catalana. Supòsits d’exempció d’acreditació: restaran 
exempts d’acreditar els coneixements de llengua catalana en el procés selectiu, els/les aspirants que així ho indiquin 
expressament en la seva sol·licitud i hagi participat i obtingut un lloc de treball en un procés selectiu per accedir a 
l’ajuntament de ripoll, convocat per aquest ajuntament, en que hi hagués establerta una prova o exercici del mateix 
nivell o superior o hagin superat la prova o l’exercici de caràcter obligatori i eliminatori del nivell que determinin 
aquestes bases.

c) acreditació dels coneixements de llengua castellana per als/a les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola: 
els aspirants hauran d’acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, en el 
grau adequat a les funcions pròpies de les places objecte de convocatòria. l’acreditació d’aquest coneixement es durà 
a terme mitjançant la superació de la prova o exercici establert a l’efecte o a la presentació d’algun dels documents que 
s’indiquen a continuació:

a. Certificat conforme han cursat la primària, la secundària i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
b. Diploma espanyol, en el nivell que s’escaigui d’acord amb la normativa vigent, o certificació acadèmica que 

indiqui que s’ha superat totes les proves dirigides a l’obtenció del diploma.
c. Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

d) documentació acreditativa, degudament confrontada, dels mèrits que s’al·leguin en la fase de concurs. els mèrits 
insuficientment justificats no seran valorats ni tampoc els que no s’hagin al·legat o presentat juntament amb la 
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instància de sol·licitud per prendre part en les proves selectives o en el termini atorgat per subsanar deficiències en la 
sol·licitud presentada en cas d’haver estat declarat provisionalment exclòs/a.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, l’aspirant dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter 
personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord 
amb la normativa vigent.

cinQuena. admissió d’aspirants 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’Alcaldia declararà els aspirants admesos i exclosos mitjançant resolució 
municipal que es farà pública en el taulell d’anuncis i a la pàgina web de l’entitat local i es concedirà un termini de 10 
dies hàbils per presentar les possibles reclamacions o esmenes. En la resolució definitiva es determinarà els membres que 
compondrà el Tribunal qualificador del procés de selecció i el lloc, data i hora en què es portarà a terme les proves. El mateix 
òrgan acceptarà resoldre les reclamacions presentades, i en cas d’acceptar alguna reclamació, s’elaborarà una nova llista 
d’admesos, publicant-ne aquesta novament i de forma definitiva. Si no és el cas, la llista s’entén elevada a definitiva.

als efectes d’admissió dels aspirants es tindran en compte les dades que aquests facin constar a la sol·licitud i serà responsabilitat 
seva la veracitat de les dades. l’òrgan competent podrà requerir, als efectes escaients, l’acreditació dels aspectes necessaris 
quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els/les aspirants, els quals podran ser exclosos 
motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits.

SISENA. Tribunal Qualificador 
El Tribunal qualificador s’ha de constituir pel President/a i quatre vocals, un d’ells serà la Directora del projecte PYRFER. Un 
dels membres serà proposat per l’escola d’administració pública de catalunya i el secretari/a de l’ajuntament o funcionari 
en qui delegui, que assistirà amb veu i vot. assistirà a les sessions del Tribunal un representant del comitè de personal amb 
veu, però sense vot, si s’escau. la designació dels membres del Tribunal inclourà la dels respectius suplents.

en la composició del Tribunal es procurarà que es compleixi el principi d’especialitat, per tal que la meitat més un membre 
tinguin una titulació adequada als diversos coneixements que s’exigeixin en les proves i perquè tots aquests membres tinguin 
un nivell acadèmic igual o superior al que s’exigeix a la convocatòria.

el Tribunal no es podrà constituir ni podrà actuar sense l’assistència de més de la meitat dels membres, ja siguin titulars o 
suplents, i les decisions s’hauran d’adoptar per majoria.

el tribunal podrà disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes per a totes o algunes de les proves. 
aquests assessors es limiten a valorar l’exercici corresponent a les seves especialitats tècniques i col·laboraran amb l’òrgan de 
selecció exclusivament basant-se en aquestes especialitats.

Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir, notificant-ho als serveis de recursos humans de l’Ajuntament 
de ripoll, quan concorrin circumstàncies que preveu l’article 23 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim Jurídic del 
Sector Públic. Igualment, les persones participants podran recusar els membres del Tribunal Qualificador quan concorrin les 
circumstàncies previstes per l’article 24 de la mateixa llei.

SeTena. desenvolupament de les proves selectives 
crides
els/les opositors/res seran convocats per a cada exercici en una sola crida. la no presentació d’un aspirant a qualsevol de les 
proves en el moment de ser cridat determinarà automàticament la pèrdua del seu dret a participar en l’exercici i els successius 
i en conseqüència quedarà exclòs del procediment selectiu a excepció de causes de força major quines determinarà el mateix 
tribunal.

Fase 1. oposició
els exercicis de l’oposició, tots ells obligatoris i eliminatoris, seran els següents:

primer exercici. coneixements de llengua catalana
Prova de català. Relacionat amb coneixements de català i consistirà en la realització d’una sèrie d’exercicis adequats al nivell 
C de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Aquesta prova es qualificarà com a “apte” o “no apte”.

Quedaran exempts de la realització d’aquesta prova aquells aspirants que acreditin el seu coneixement de català segons els 
nivells de la direcció General de política lingüística (nivell c) o equivalent.
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D’acord amb el que disposen aquestes bases i l’article 5.b. del decret 161/2002, d’11 de juny, estan exempts de la realització 
de la prova de català les persones aspirants que hagin participat i obtingut en processos anteriors de selecció de personal per 
accedir a la mateixa administració en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin 
superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d’ocupació.

Segon exercici. coneixements de llengua espanyola
Prova de llengua castellana. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de realitzar un exercici que acrediti 
el coneixement de la llengua espanyola. En aquest exercici la qualificació dels/ de les aspirants serà la d’”apte o no apte”, els 
aspirants que acreditin posseir un nivell igual o superior al C2, restaran exempts de realitzar aquest exercici i se’ls assignarà 
la qualificació d’apte.

Tercer exercici. prova teòrica
Serà de caràcter obligatori i eliminatori per a totes les persones aspirants, i consistirà a contestar, en el termini màxim d’una 
hora, 2 temes que es triaran per part del tribunal. en aquest exercici quedaran eliminats aquells aspirants que no arribin a 
obtenir la qualificació de 5 punts.
 
Quart exercici. prova pràctica
Serà de caràcter obligatori i eliminatori per a totes les persones aspirants, i consistirà en desenvolupar, en el termini màxim 
de noranta minuts (1h30’), un o diversos supòsits pràctics que plantejarà el tribunal, relacionats amb les matèries que 
s’especifiquen en el temari d’aquestes bases i amb les funcions del lloc de treball. Aquest exercici serà puntuat de 0 a 10 punts, 
quedant eliminats aquells aspirants que no arribin a obtenir la qualificació de 5 punts.

La puntuació final de la fase d’oposició serà la suma aritmètica de les puntuacions obtingudes en el tercer i quart exercici.

Fase 2. concurs 
Aquesta fase consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i justificats per cada aspirant. Es recomana aportar certificat de 
vida laboral i fotocòpies de contractes, nomenaments, etc. Que serveixin per justificar l’experiència professional. Els criteris 
de valoració seran els següents: Aquesta fase consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i justificats per cada aspirant. 
Es recomana aportar certificat de vida laboral i fotocòpies de contractes, nomenaments, etc. que serveixin per justificar 
l’experiència professional. els criteris de valoració seran els següents:

1. experiència professional. màxim 5 punts 
1.1 per serveis prestats a l’administració pública local dins l’escala d’administració General, Subescala auxiliar administratiu 
o superior, o personal laboral equiparat, i que estiguin relacionats directament amb el lloc de treball establert a la base tercera 
de la convocatòria: 1 punts per període d’1 any, fins a un màxim de 5 punts. Els períodes de prestació de serveis inferiors a 
l’any seran avaluats de forma proporcional.
1.2 per serveis prestats a qualsevol altra administració pública dins l’escala d’administració General, o personal laboral 
equiparat, i que estiguin relacionats directament amb el lloc de treball establert a la base tercera de la convocatòria: 0,75 punts 
per període d’1 any, fins a un màxim de 3 punts. Els períodes de prestació de serveis inferiors a l’any seran avaluats de forma 
proporcional.
1.3 per serveis prestats en el sector privat, relacionats amb lloc de treball d’auxiliar administratiu/va, entenent com a tals 
els serveis prestats en la categoria professional d’administratiu/va, grup de cotització 3, 5 o 7 a demostrar amb nòmines o 
informe de vida laboral: 0,75 punts per període d’1 any, fins a un màxim de 3 punts. Els períodes de prestació de serveis 
inferiors a l’any seran avaluats de forma proporcional.

2. Formació. màxim 2 punts
2.1 per titulacions superiors a l’exigida (nomes es tindrà en compte una titulació):

- Grau, diplomatura o llicenciatura: 1 punt.
2.2 Per la realització de cursos relacionats amb el del lloc objecte de la convocatòria (només es valoraran els cursos realitzats 
amb posterioritat al 2010):

- per cada curs de 4 a 10 h: 0,05 punts.
- per cada curs de 11 a 25 h: 0,10 punts.
- per cada curs de 26 a 40 h: 0,20 punts.
- per cada curs de 41 a 100 h: 0,25 punts.
- per cada curs de mes de 101 h: 0,50 punts.

2.3. coneixements d’idiomes:
- per acreditar el coneixement de francès: màxim 1 punt.
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Fase 3. entrevista personal 
El Tribunal Qualificador realitzarà una entrevista personal als aspirants que hagin superat les fases anteriors, a fi de determinar 
i clarificar els valors professionals aportats que millor s’adeqüin a la plaça convocada. Es valorarà especialment les habilitats 
d’organització, expressió, treball en equip, així com altres coneixements tècnics que es puguin tenir.

aquesta prova no tindrà caràcter eliminatori i tindrà una puntuació de 0 a 3 punts.

Fase 4. període de prova 
S’estableix un període de tres mesos de prova, per tal de garantir la idoneïtat del candidat a la plaça convocada. en aquest cas 
s’encomanarà al responsable del servei l’emissió d’un informe per tal d’avaluar la superació del període de prova assenyalat, 
a través de la comissió avaluadora que estarà integrada per tres membres del tribunal qualificador que avaluaran els aspectes 
següents:

- Estructuració i organització racional i efectiva del treball.
- relacions humanes internes i externes.
- bona disposició, iniciativa i creativitat.
- coneixement pràctic del treball.
- Sentit de la responsabilitat i l’eficiència.

aquest període de prova forma part del procés selectiu, de manera que si no es supera el període de prova, l’aspirant/a 
perdrà els drets derivats de la convocatòria, cridant-se en les mateixes condicions a la persona que el segueixi en l’ordre de 
puntuació, sempre que hagi superat el procediment de selecció i no hagi obtingut plaça. 

VUITENA. Qualificació de les proves i relació dels aprovats 
Les qualificacions provisionals de cada exercici es faran públiques en el tauler d’anuncis i a la seu electrònica de l’Ajuntament 
(www.ripoll.cat). La qualificació final provisional de cada aspirant estarà constituïda per la suma de les obtingudes en el 
conjunt de la fase d’oposició i la de concurs, la qual cosa determinarà l’ordre de puntuació. es concedirà un termini de cinc 
dies hàbils per a realitzar al·legacions, i aquestes s’hauran de presentar per escrit en el registre general municipal adreçades 
al president del tribunal o qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la llei 39/2015.

Passat aquest termini es publicarà el llistat definitiu amb la qualificació de les proves i la relació dels aprovats i el Tribunal farà 
la proposta per al nomenament de l’aspirant que hagi quedat en primera posició.

El tribunal podrà declarar deserta la convocatòria si estima que cap dels aspirants aconsegueix a les proves un nivell suficient 
per al desenvolupament del lloc de treball.

noVena. presentació de la documentació 
l’aspirant proposat aportarà, en el termini de deu dies naturals, comptats a partir de la data en què la relació d’aspirants que 
han superat les proves tingui caràcter definitiu, els documents originals acreditatius del compliment de les condicions que 
s’exigeixen per prendre part en el procés selectiu. Si dins de l’esmentat termini, i llevat de causes de forca major, l’aspirant 
proposat no presentés la documentació o no acredités reunir els requisits exigits a la convocatòria, no podrà ser contractat, 
quedant sense efecte totes les actuacions, amb la pèrdua de quants drets poguessin assistir-li per al seu nomenament i sense 
perjudici de la responsabilitat en què hagués pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial.

en aquest cas, es formularà proposta de nomenament a favor de qui, havent superat el concurs oposició, ocupés el següent 
lloc en l’ordre de puntuació final, prèvia acreditació del compliment de les condicions i dels requisits exigits. En la mateixa 
forma s’actuarà si l’aspirant contractat que no superés el període de prova.

deSena. incidències 
el tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que calguin per garantir el 
funcionament correcte del procés selectiu.

onZena. recursos 
1. contra els actes de tràmit de l’òrgan seleccionador que decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, que 
determinen la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets 
i interessos legítims, les persones interessades poden interposar un recurs de reposició davant l’alcalde de l’ajuntament de 
Ripoll, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació, exposició en el tauler d’anuncis o notificació individual.



Pàg. 54

Administració Local Ajuntaments

Núm. 46 – 6 de març de 2019

2. contra els actes de tràmit de l’òrgan seleccionador no inclosos en el punt anterior, al llarg del procés selectiu, els aspirants 
poden formular totes les al·legacions que estimin pertinents perquè es prenguin en consideració en el moment de fer pública 
la puntuació final del procés selectiu.

3. Contra les llistes definitives d’admesos/es i exclosos/es, la resolució per la qual es declara finalitzat el procediment selectiu 
amb el nomenament de l’aspirant proposat pel Tribunal selectiu es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant de 
l’alcalde de l’ajuntament de ripoll, dins del termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació o 
directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu de barcelona, dins del termini de dos 
mesos comptats a partir del dia següent al que tingui lloc la notificació d’aquest acte, de conformitat amb els articles 123 i 
124 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, i els articles 8, 14, 25 i 46 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa modificada per la disposició addicional dos de la Llei Orgànica 19/2003, de 23 de desembre, que 
modifica al seu torn la Llei Orgànica del poder judicial 6/85, d’1 de juliol.

4. aquestes bases podran ser impugnades per qui es consideri interessat legítim, mitjançant els recursos següents: amb 
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’anunci de la convocatòria. També es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la notificació o publicació 
en els diaris oficials.

doTZena. protecció de dades 
aquest ajuntament, en compliment del que disposa la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, informa que les dades personals que facilitin els/les aspirants amb les seves instancies, així com per la 
presentació dels seus currículums vitae i altra documentació que es pugui aportar i, les que, en el seu cas es puguin generar 
com a conseqüència de la seva participació en aquest procés selectiu, seran emmagatzemats en un fitxer de l’àrea de secretaria.

la presentació de sol·licituds per prendre parts en aquest procés selectiu serà considerada per aquest ajuntament com un 
consentiment exprés per al tractament de les dades facilitades pels/per les aspirants, incloses les dades relatives a discapacitat, 
amb la finalitat indicada sense perjudici de que puguin oposar-se en qualsevol moment i revocar  el consentiment prestat.

Els/les interessats/ades podran exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació mitjançant escrit dirigit a l’Ajuntament de 
ripoll.

de conformitat amb el que disposa l’ordre clT/482/2006 de 20 de setembre del departament de cultura, una vegada sigui 
ferma la resolució de la convocatòria i el nomenament de personal, els/les aspirants que hi hagin participat tindran un 
termini de tres mesos per tal de retirar la documentació aportada. passat aquest termini, es procedirà a la destrucció total de 
les instancies, currículums i proves de selecció.

ripoll, 26 de febrer de 2019 

Gerard Soldevila Freixa 
Secretari 


