AJUNTAMENT DE LA
COMTAL VILA DE RIPOLL

Àrea: Administració General
Data: 11 d’agost de 2021
Expedient: e-03.02.1461 1/2021 Selecció de personal Selecció de personal per concurs oposició
ANUNCI
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En compliment d’allò establert en la bases reguladores del procés de selecció per a cobrir una plaça
d’enginyer/a tècnic/a adscrit a l’Àrea de Serveis al Territori Sostenibilitat i Empresa de l’Ajuntament de Ripoll
per concurs oposició lliure amb caràcter interí es publica el Decret dictat en data d’avui en relació a
l’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos que es detalla íntegrament a continuació:
".."
MOTIVACIÓ
Vist que en data 12 de juliol de 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 132
anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria del procés per cobrir una plaça d’enginyer/a tècnic/a
adscrit a l’Àrea de Serveis al Territori Sostenibilitat i Empresa de l’Ajuntament de Ripoll per concurs oposició
lliure amb caràcter interí, així com una esmena de les bases al Butlletí Oficial de la Província de Girona de
data 27 de juliol de 2021 número 142. Així mateix també es va publicar una ressenya en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 8460 de data 19 de juliol de 2021.
Transcorregut el termini indicat en dites bases consta la presentació de 8 aspirants:
Registre d’entrada

Xifres DNI

7122 7394/2021

3629

7299

2149

7485

1450

7537

3654

7562

0255

7760

3781

7961

2609

7980

0181

Per tal de garantir la confidencialitat de les dades dels aspirants s’utilitzarà al llarg del procés la identificació
assenyalada en el quadre anterior que obeeix a les xifres quarta, cinquena, sisena i setena del DNI.
Tal i com estableix la base cinquena de les bases, un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds,
la presidència de la Corporació o autoritat delegada, dictarà resolució aprovant provisionalment les llistes
d’aspirants admesos i exclosos i concedirà un termini de deu dies hàbils per a esmenes o reclamacions
possibles.
En aquest sentit, les errades materials de fets es podran esmenar en qualsevol moment, d’ofici o a instància
dels interessats. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de dies, transcorregut el
qual, sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades i es considerarà elevada
a definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar-la a publicar.
Queden exempts de la realització del coneixement de la llengua catalana aquells aspirants que acreditin
documentalment, dins del termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi de
català (C) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior.
De la mateixa manera poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que
hagin participat i obtingut en processos anteriors de selecció de personal accedir a la mateixa administració
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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.
En virtut de les competències que legalment m'han estat conferides emeto la següent,
DISPOSICIÓ
El regidor delegat de l’àrea de serveis econòmics i administració general resol:
Primer.- Aprovar provisionalment la llista d’admesos i exclosos i l’exempció de realitzar la prova de català
que s’adjunta a continuació:
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ADMESOS
Registre d’entrada

Xifres DNI

Prova de català

7122 7394/2021

3629

NO

7537

3654

NO

7562

0255

NO

7760

3781

NO

7980

0181

NO

EXCLOSOS
Xifres DNI

Motiu de l’exclusió

7299

2149

No acredita titulació

7485

1450

No compleix requisits titulació

7961

2609

No compleix requisits titulació

Registre d’entrada

Segon.- Disposar que en aplicació d’allò establert en la base cinquena, la llista d’admesos i exclosos de
caràcter provisional restarà exposada per un termini de deu dies per a esmenes, al·legacions i/o
reclamacions, fent avinent que transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat esmenes,
al·legacions i/o reclamacions, esdevindrà la llista aprovada definitivament sense necessitat d’ulterior acord.
Tercer.- Disposar que per a la realització dels exercicis de l’ oposició seran convocats els aspirants
mitjançant la inserció d’un anunci al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de Ripoll.
Quart. Publicar aquesta resolució al tauler d'anuncis i a la pàgina web municipal.
".."
Ripoll a la data de la signatura electrònica.
El secretari.
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