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ANUNCI

En compliment d’allò establert en la bases reguladores del procés de selecció per a cobrir 
una plaça de tècnic/a mig (A2) adscrita al Servei de Comunicació de l'Ajuntament de 
Ripoll mitjançant concurs oposició lliure es publica el Decret de l’Alcaldia dictat en data 
d’avui relatiu a la fixació de la data de les proves que es detalla íntegrament a continuació:

".."
MOTIVACIÓ 
En data 2 de desembre de 2020 es procedeix a la realització dels exercicis tercer i quart 
establerts a les bases reguladores per cobrir mitjançant concurs oposició lliure una plaça 
de tècnic/a mig (A2) adscrita al Servei de Comunicació de l’Ajuntament de Ripoll. 

Publicada l’acta del tribunal qualificador a la pàgina web municipal i en el tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament de Ripoll, mitjançant la qual es posa en coneixement dels aspirants els 
resultats obtinguts en les proves realitzades i es convoca la realització del cinquè exercici 
consistent en la prova pràctica i l’entrevista personal el dia 23 de desembre de 2020.

Per unanimitat dels membres que formen el Tribunal Qualificador, es procedeix a anunciar 
als aspirants que la realització del cinquè exercici i l’entrevista personal s’ajorna novament 
de forma temporal degut a la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

Disposició
L’alcalde president resol:

Primer. En compliment dels apartats setè i vuitè de les bases reguladores del procés de 
selecció, convocar la realització dels següents exercicis:

Cinquè exercici: Prova pràctica
Dia: 20/01/2021
Hora: 10:00
Lloc: Ajuntament de Ripoll

Entrevista personal
Dia: 20/01/2021
Hora: 12:30
Lloc: Ajuntament de Ripoll

Segon. Publicar anunci a la pàgina web municipal i en el tauler d’anuncis, donant 
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compliment a allò establert en les bases reguladores del procés de selecció objecte 
d’aquesta resolució, fent avinent que els recursos procedents contra aquest acte 
administratiu són els establerts a les bases reguladores del procés de selecció.

Tercer. Disposar que els aspirants hauran de donar compliment de les mesures de 
seguretat i distanciament social derivades de l’afectació de la pandèmia del COVID-19.
".."

Ripoll a la data de la signatura electrònica.
El Secretari.
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