DECRET D’ALCALDIA 59/2014
1.Per Decret d’alcaldia de 31 de març de 2014 es va acordar aprovar les
bases específiques que han de regir el procés de selecció per a cobrir en
règim laboral interí una plaça d’escala de personal d’oficis, oficial de
manteniment de 2na, Grup AP, mitjançant concurs - oposició.
2.Les bases reguladores que han de regir el procés de selecció per a cobrir
el lloc de treball han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Girona núm. 70 de data 10 d’abril de 2014, amb les dades següents:
Provisió, en règim laboral interí, d’una plaça de personal d’oficis, oficial de
manteniment de 2na, Grup AP:
Denominació de la plaça: personal de manteniment – oficial 2na.
Classificació: escala de personal d’oficis
Equivalència Grup AP (agrupacions professionals)
Nombre de vacants: 1
Nombre de vacants reservades a promoció interna: 0
Sistema selectiu: concurs – oposició
3.En el BOP de Girona núm. 70 de data 10 d’abril de 2014 es va publicar
la convocatòria per a cobrir la plaça esmentada. El termini de presentació
d’instàncies per tal d’ésser admès en el procés selectiu que estableix
l’apartat 3 de les bases específiques va finalitzar el dia 30 d’abril de 2014.
S’ha examinat les instàncies i la documentació presentada pels/les
aspirants.
Fonaments de dret:
1.L’apartat 4 de les bases específiques aprovades per Decret d’alcaldia,
relatiu a l’admissió d’aspirants, estableix que finalitzat el termini de
presentació d’instàncies l’Alcaldessa dictarà una resolució en la qual
declararà aprovada la llista d’admesos i exclosos i determinarà el lloc,
data i hora de la realització dels exercicis de l’oposició. Els aspirants
disposaran d’un termini de des dies a partir de l’endemà de la publicació
de la resolució indicada per formular davant l’òrgan competent les
reclamacions que creguin oportunes, adreçades a esmenar els defectes
que s’hagin pogut produir, o per adjuntar la documentació que es
requereix a la convocatòria, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre. Se’ls adverteix que, en cas que no
esmenin dins d’aquest termini el defecte a ells imputables que hagi
motivat la seva exclusió, es considera que desisteixen de la seva petició.
Les esmenes o reclamacions contra l’exclusió o omissió seran resoltes per

l’alcaldia en el termini màxim de 30 dies mitjançant resolució que
aprovarà la llista definitiva.
Per tot l’anteriorment exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos
per participar en el procés selectiu per cobrir una plaça d’escala de
personal d’oficis, oficial de manteniment de 2na, Grup AP, en règim de
laboral interí, tal com segueix:
ADMESOS
148/5388K
149/2173E
154/5268H
157/5185V
158/8756A
163/7982H
174/5018W
177/9014T
181/9725Y
182/2750R
183/8426W
189/2470C
190/3355D
191/6429D
192/3707B
193/6365R
EXCLOSOS
184/7251C

PROVA
CATALÀ
X
X
X
X

MOTIU EXCLUSIÓ

PROVA
CATALÀ
No
acredita
titulació X
acadèmica requerida.
No acredita pagament de
la taxa.
No aporta currículum vitae
No acredita coneixements
llengua castellana

(X) Prova català: indica que l’aspirant no està exempt de realitzar la
prova de català i que ha d’acreditar el nivell corresponent per poder-ne
gaudir de l’exempció.
Segon.- Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves,
que estarà format per les següents persones:

Presidenta:
1-Titular: Míriam Garea i Gil, secretària comissionada de la
Corporació.
Suplent: Esteve Roca i Teixidor, funcionari de XALOC
Vocals:
1-Titular: Un representant de l’escola d’Administració Pública
Suplent: Un representant de l’escola d’Administració Pública
2-Titular: Carme Grau i Pinto, funcionària de l’Ajuntament de
Vallfogona de Ripollès
Suplent: Sandra Porcel Cano, funcionària de XALOC
3-Titular: Josep Arimany i Fontanet, arquitecte municipal de
l’Ajuntament de Vallfogona de Ripollès
Suplent: Joan Tenas i Torres, tècnic del consell Comarcal del Ripollès
Secretària: Actuarà de secretària la que ho és de la Corporació.
Els membres del Tribunal qualificador hauran d’abstenir-se de formar-ne
part quan concorrin les circumstàncies previstes a l’article 28 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. Els aspirants podran
recusar-los d’acord amb el que disposen els articles 28 i 29 de la mateixa
Llei.
Tercer.- Convocar els aspirants admesos per a realitzar les proves
previstes en les bases, en el lloc, dia i hora següents:
Lloc: Ajuntament de Vallfogona de Ripollès
Adreça: carrer Puig-Estela, núm. 9
Data: 29 de maig de 2014
Hora: 10,00 hores
La prova de català, per aquells aspirants no exempts, es realitzarà el dia
28 de maig de 2014, a les 10,00 hores, a la seu del Consell Comarcal del
Ripollès (c. Progrés, 22, 1er pis – Ripoll)
Quart.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de
Vallfogona de Ripollès i a la seva pàgina web per tal que els aspirants
exclosos en el termini de 10 dies, comptadors a partir del següent de la
seva publicació, puguin presentar les al·legacions i reclamacions que
estimin adients i esmenar les deficiències.

Els aspirants que dins del termini determinat no al·leguin l’omissió
justificant el seu dret a ser inclosos en relació d’admesos seran
definitivament exclosos en la realització de les proves.

L’alcaldessa,

M. Carme Freixa i Bosch

Vallfogona de Ripollès, 13 de maig de 2014

En dono fe,
La secretària,

