
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELLS COMARCALS

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

ANUNCI sobre la relació provisional d’admesos i exclosos per participar en el procés selectiu d’una plaça
de tècnic mitjà mediambiental.

El Consell Comarcal del Ripollès, per Decret de Presidència de 10 d'octubre de 2017, ha aprovat la relació
provisional d'admesos i exclosos per participar en el procés selectiu d'una plaça de tècnic mig mediambiental,
de la plantilla de personal laboral, inclosa a l'oferta pública d'ocupació de 2017 de la corporació, que en la seva
part dispositiva diu:

 

Primer.- Aprovar provisionalment la llista d'aspirants 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 de tècnic
mig mediambiental, de la plantilla de personal laboral de la corporació, 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

PPM663C SI

VRL599P NO

CPP533X SI

PDA663F SI

CPA831T SI

HPN018J SI

RRL301W SI

ABE963D SI

CGR735F SI

CCX231E SI

DSJ386P SI

CBM534L SI

SNA726S SI

CAA634L NO
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CCM270S NO

 

 

b) Exclosos/es:

 

CANDIDATS Motiu

GBC221T Manca pagament drets d' exàmens

SCC280G Manca: DNI, titulació, pagament drets d'exàmens

 

 

Segon.- Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves, que estarà format per les persones
següents:

Presidenta:

Titular: Marta Arxé i Llagostera, tècnica d'administració general de la corporació.

Suplent: Montserrat Miarons i Serra, interventora de la corporació.

Vocals:

Titular: Montserrat Miarons i Serra, interventora de la corporació.

Suplent: Elisabet Muntades i Castellà, cap de l'àrea de territori i sostenibilitat de la corporació.

Titular: Santi Farriol i Rafel, personal del Departament de Territori i Sostenibilitat, en representació de l'EAPC.

Suplent: Ramon Fortià i Rius, personal del Departament de Territori i Sostenibilitat, en representació de l'EAPC.

Titular: Agustí Bosch i Grau, cap de l'àrea de medi ambient del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.

Suplent: Elisabet Muntades i Castellà, cap de l'àrea de territori i sostenibilitat de la corporació.

Secretària:

Titular: Montserrat Cañete i López, tècnica d'administració general de la corporació.

Suplent: Montserrat Miarons i Serra, interventora 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: 21 de desembre de 2017.

Hora: 08:30 hores.
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Quart.- Publicar aquesta resolució en el DOGC, en el tauler d'edictes de la corporació, i a la seva pàgina web,
per tal que els aspirants exclosos o no inclosos, en el termini de deu dies hàbils, comptadors a partir del dia
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 atorgat, no esmenin els defectes que han motivat l'exclusió o no al·leguin
l'omissió, justificant el seu dret a ser inclosos en la relació d'admesos, seran definitivament exclosos de
participar en el procés selectiu.

 

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.

 

Ripoll, 10 d'octubre de 2017

 

Joan Manso i Bosoms

President

 

(17.284.068)
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