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Marta Arxé i Llagostera, secretària accidental del Consell Comarcal del Ripollès, 

CERTIFICO: Que en data 7 de novembre de 2017, la presidència de la corporació dictà 
el decret que es transcriu a continuació: 

“DECRET DE PRESIDÈNCIA 

Identificació: Decret definitiu d’admesos i exclosos: plaça d’administratiu, vinculada al 
lloc de treball codi 13 F, de la plantilla de personal funcionari del Consell Comarcal del 
Ripollès. 
 
Servei de procedència: Secretaria 
 
Relació de fets: 
 
1. El 25 de juliol de 2017, el president del Consell Comarcal va acordar aprovar les 

bases específiques i la convocatòria del procés de selecció,  per a la cobertura d’una 
plaça d’administratiu (codi 13F), de la plantilla de personal funcionari de la 
corporació,  inclosa a l’oferta pública d’ocupació de 2017. 

 
2. Les bases específiques que han de regir aquest procés de selecció i la seva 

convocatòria, han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 15, de 8 d’agost de 2017,  en el DOGC núm. 7438, de 22 d’agost de 2017, i 
en el BOE núm. 210, d’1 de setembre de 2017. 

 
3. En el BOP de Girona núm. 105, d’1 de juny de 2017, es van publicar les bases 

generals dels processos selectius per cobrir les places vacants, incloses en l’oferta 
pública d’ocupació anual de la corporació. 

 
4. En DOGC núm. 7475, de 17 d’octubre de 2017, al tauler d’edictes de la corporació 

i la seva pàgina web, es va publicar l’anunci del decret de presidència pel qual 
s’acordà aprovar la llista d’aspirants provisionalment admesos i exclosos, als 
efectes que les persones interessades poguessin presentar les al· legacions i 
reclamacions que estimessin oportunes. 

 
5. En  període d’exposició pública ha presentat al· legacions l’aspirant següent: 
 -RMR873A 
 
Fonaments de dret: 
 

1. La base quarta de les bases generals aprovades pel Consell Comarcal del Ripollès, 
relatiu a l'admissió de sol· licituds, estableix que, finalitzat el termini de presentació 
d'instàncies, la presidència dictarà una resolució en el termini màxim d’un mes, en 



la qual declararà aprovada la llista d'admesos i exclosos, i determinarà el lloc en el 
que quedarà exposada aquesta llista, amb les causes d’exclusió, i fixarà la data, 
hora i lloc del començament de les proves. Aquesta resolució es publicarà en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de la 
corporació. Els aspirants exclosos o no inclosos en la llista provisional, disposaran 
d’un termini de 10 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació 
de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per esmenar els 
defectes que hagin estat la causa de l’exclusió o omissió de la llista esmentada. Els 
aspirants que dintre del termini assenyalat no esmenin els defectes que han motivat 
l’exclusió o n’al· leguin l’omissió, justificant el seu dret a estar inclosos en la 
relació d’admesos, seran definitivament exclosos de participar en el procés selectiu. 
Les esmenes o reclamacions contra l’exclusió o omissió seran resoltes per la 
presidència en el termini màxim de 30 dies, mitjançant resolució que aprovarà la 
llista definitiva. 

 
2. L’article 14 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova  el 

text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, atorga competència per 
aprovar les bases per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de 
llocs de treball al ple comarcal. El plenari comarcal en la seva sessió de data 8 de 
setembre de 2015, acordà delegar a la presidència de la corporació, l’aprovació de 
les bases de les proves per a la selecció del personal. Aquest acord va ser publicat 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 186, de 25 de setembre de 
2015. L’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, atorga competència a la 
presidència de la corporació per a la convocatòria del procés selectiu. 

 
En base a tot el que s’ha exposat, 
 
RESOLC:  

 
Primer.- Aprovar definitivament la llista d’aspiran ts admesos i exclosos i exempts de 
realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana, per participar en el procés selectiu 
per a la cobertura d’una plaça d’administratiu (codi 13 F), de la plantilla de personal 
funcionari, inclosa a l’oferta pública d’ocupació de 2017, tal i com segueix. Per tal de 
preservar la confidencialitat dels candidats, es fan públiques exclusivament les inicials 
dels cognoms i del nom, i de les tres últimes xifres del DNI: 
 

a) Admesos/es: 
 
CANDIDATS Exempts català 

CSR074V SI 
CPA018M SI 
LLC078F NO 
CBN575G SI 
BCJ420P SI 
CSS592L SI 
FSG276A SI 
SBP541B SI 
MCT101Y SI 
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CCL930L SI 
FFM330E SI 
RPD418S SI 

RTPM555T SI 
AGE207L SI 
CGS508B SI 
VRR972L SI 
RMR873A SI 

 
 

 
b)     Exclosos/es:  

 
CANDIDATS Motiu 

FCJ095J Manca: Pagament drets exàmens 
 
Segon.- Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves, que estarà format 
per les persones següents: 
 
Presidenta:  

Titular: Raquel Costa i Iglesias, secretària de l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses. 
Suplent: Marta Arxé i Llagostera, tècnica d’administració general de la corporació 
 

Vocals:  
Titular: Ma. Àngels Hurtado i Ventura, administrativa de la corporació. 
Suplent: Jaume Gomis i Vila, administratiu de la corporació. 
 
Titular: Maria Carme Arimany i Raulet, personal de l’Ajuntament de Ripoll, en 
representació de l’EAPC. 
Suplent: Santi Farriol i Rafel, personal del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
en representació de l’EAPC. 
 
Titular: Ma. Àngels Freixa i Canudas, tècnica d’administració general del Consorci 
Servei Recaptació Cerdanya Ripollès. 
Suplent: Montserrat Cañete i López, tècnica d’administració general de la 
corporació. 
 
 

Secretària:  
Titular: Sandra Porcel i Cano, cap de l’àrea de cooperació municipal i del servei a 
les persones de la corporació. 



Suplent: Montserrat Cañete i López, tècnica d’administració general de la 
corporació. 
 

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 aspirants admesos per a realitzar les proves detallades a les bases 
específiques del procés de selecció, en el lloc, dia i hora següents: 
 
Lloc: Consell Comarcal del Ripollès. 
Adreça: C/ Progrés, 22, de Ripoll. 
Data: 20 de novembre de 2017. Prova de català: 09:00 hores 
Data: 23 de novembre de 2017. Resta de proves: 08:30 hores 
 
Quart.- Publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de la corporació i a la seva 
pàgina web.  
 
Cinquè.- Comunicar que, a partir d’aquest moment els successius actes de la 
convocatòria es publicaran al tauler d’edictes de la corporació, i a la seva pàgina web. 
 
Sisè.- Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es  podrà interposar recurs 
potestatiu de reposició davant el President en el termini d’un mes des de l’endemà de la 
publicació de l’edicte al tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Ripollès, o bé recurs 
contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de la província de 
Girona, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la publicació de l’edicte al tauler 
d’edictes comarcal, o des de l’endemà de la notificació de la resolució del recurs potestatiu 
de reposició o bé de sis mesos des de l’endemà de la desestimació del recurs de reposició 
per silenci negatiu per transcurs del termini d’un mes sense haver-se resolt i notificat dit 
recurs.” 
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I perquè així consti, emeto aquest certificat amb el vistiplau del president. 

 

Ripoll, 7 de novembre de 2017       Vist i plau 

        El president, 

 

        Joan Manso i Bosoms 
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