DECRET DE PRESIDÈNCIA
Identificació: Decret provisional d’admesos i exclosos: plaça d’arquitecte mitja
jornada, amb caràcter interí, de la plantilla de personal funcionari del Consell Comarcal
del Ripollès
Servei de procedència: Secretaria
Relació de fets:
1.

El 30 de juny de 2010 el president del Consell Comarcal va acordar aprovar les
bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció per a la provisió
interina d’un lloc de treball d’arquitecte de la plantilla de funcionaris de la
corporació, a través del procediment de concurs-oposició lliure.

2.

Les bases reguladores que han de regir el procés de selecció per a cobrir amb
caràcter interí aquest lloc de treball i la convocatòria, han estat publicades al
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 132 de 12 de juliol de 2010.

3.-

El termini de presentació d'instàncies per tal d'ésser admès en el procés selectiu,
ha finalitzat el 2 d’agost d’enguany. S'han examinat les instàncies i la
documentació presentada pels/les aspirants .

Fonaments de dret:
1.

2.

L'apartat 3 de les bases reguladores, relatiu a l'admissió de sol·licituds, estableix
que finalitzat el termini de presentació d'instàncies la presidència dictarà una
resolució en la qual declararà aprovada la llista d'admesos i exclosos i
determinarà el lloc, data i hora de la realització de les proves. Els aspirants
disposaran d’un termini de deu dies hàbils 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, en la nova redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
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 la presidència en el termini màxim de 20 dies mitjançant resolució
que aprovarà la llista definitiva.
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. Per acord del plenari comarcal en
sessió celebrada en data de 28 d’agost de 2007 es va delegar aquesta
competència a favor del President. 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,

HE RESOLT:
Primer.- APROVAR provisionalment la llista d’aspirants admesos i exclosos i
d’exempts de realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana, per participar en
el procés selectiu per cobrir amb caràcter interí un lloc de treball d’arquitecte de la
plantilla de funcionaris de la corporació, tal com segueix:
a)

Admesos/es:

Núm. registre
d’entrada
1680
1684
1686
1702
1792
1795
1800
1801
1808
1809
1810
1813
1815
1819
b)

Aspirant

Exempts català

JAD-166
AAR-956
OPA-949
MVB-876
SAC-684
ADB-784
SLLG-073
RSR-778
MAS-095
EVN-271
MPE-684
JFC-629
XRM-946
MGV-251

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Exclosos/es:

Cap
Segon.- NOMENAR els membres del tribunal qualificador de les proves, que estarà
format per les persones següents:
Presidenta:
1. Titular: Marta Arxé i Llagostera, Secretària de la Corporació.
Suplent: Ma. Àngels Freixa i Canudas, tresorera del Consorci Servei Recaptació
Cerdanya Ripollès
Vocals:
1. Titular:Estanislao Rota i Tallant, Interventor de la Corporació.
Suplent: Raquel Costa i Iglesias, secretària de l’Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses
2. Titular: Elisabet Muntadas i Castellà, Cap de l’Àrea de Medi Ambient i
Planificació Territorial de la corporació.
Suplent: Esteve Roca i Teixidor, tècnic d’administració general de l’escala
d’administració general, subescala tècnica

3.- Titular: Teresa Ercilla i Sans, Cap de serveis tècnics del Consell Comarcal de la
Garrotxa .
Suplent: Anna Baldó i Sanchez, arquitecta del Consell Comarcal de la Garrotxa
Secretària :
Titular: Montserrat Cañete i López , tècnica d’administració general, escala
d’administració general, subescala tècnica, que actuarà com a secretària del Tribunal.
Suplent: Sandra Porcel i Cano, tècnica d’administració general, escala
d’administració general, subescala tècnica 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 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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 29 de la Llei
abans citada.
Tercer.- Convocar els/les aspirants admesos/es per realitzar les proves detallades a les
bases reguladores del procés de selecció en el lloc, dia i hora següents:
Lloc: Consell Comarcal del Ripollès
Adreça: C/ Progrés, 22, de Ripoll.
Data: 15 d’octubre de 2010.
Hora: 9,30 primera prova de la fase d’oposició segons les proves previstes en les bases.
Quart.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la corporació i a la web del
Consell Comarcal del Ripollès per tal que els aspirants exclosos 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 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.
Ripoll, 4 d’agost de 2010
La vicepresidenta ,

Davant meu
La secretària accidental

Ma. Carme Freixa i Bosch

Marta Arxé i Llagostera

