
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
d'administratiu/iva.

El Consell Comarcal del Ripollès, per Decret de Presidència núm. 2020/236 de data 30 de juliol de 2020, ha
aprovat la relació provisional de persones admeses i excloses per participar en el procés de selecció de
personal per a cobrir una plaça d'administratiu d'administració general, vacant a la plantilla de personal
funcionari del Consell Comarcal del Ripollès, inclosa a l'oferta pública d'ocupació de 2017, 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 i castellana, per participar en el procés de selecció de personal per a cobrir
una plaça d'administratiu d'administració general, vacant a la plantilla de personal funcionari de la corporació,
inclosa a l'oferta pública d'ocupació de 2017, tal i com segueix:

 

a) Admesos/es:

 

CANDIDATS Exempts català Exempts castellà

ÀLEX BULEO MURO/3321 SÍ SÍ

JOSEP JUANOLA AGUSTÍ/2242 SÍ SÍ

LAURA MEDINAS MURILLO/3879 SÍ SÍ

LEILA FERNÁNDEZ COLL/4859 SÍ SÍ

ARANÍ CARDOSO SUBIRÀS/2138 SÍ SÍ

CARLA FERNÁNDEZ CASACUBERTA/5749 SÍ SÍ

MARTA COLL TUNEU/6976 SÍ SÍ

TERESA SALA ICART/2496 SÍ SÍ

 

 

b) Exclosos/es:

 

CANDIDATS Motiu Exempts
català

Exempts
castellà

SABRINA AKHTAR
HERMELO/6671

-Manca pagament taxa drets examen o l'acreditació d'estar
exempt de pagament

NO SÍ
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RAQUEL VERDAGUER
ORTEGA/5424

-Manca de titulació requerida SÍ SÍ

 

 

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

President/a:

Titular: Carme Arimany Raulet, cap de l'Àrea de Serveis a les persones i Cooperació municipal de la corporació

Suplent: Marta Arxé Llagostera, tècnica d'administració general de la corporació

Vocals:

Titular: Mireia Grau Sadurní, secretària de la corporació

Suplent: Cristina Coma Clotet, tècnica d'administració general de la corporació

Titular: Sandra Castillo Sanjaume, en representació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Suplent: Isaac Bolívar Urrioz, en representació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Titular: Elisabet Muntadas Castellà, cap de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la corporació

Suplent: Cristina Coma Clotet, tècnica d'administració general de la corporació

Secretària:

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

Suplent: M. Àngels Hurtado Ventura, administrativa de la corporació

En el cas que algun dels membres del Tribunal incorri en qualsevol de les circumstàncies assenyalades a
l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, s'abstindrà de participar en el
procés selectiu i ho comunicarà a la presidenta del Tribunal que resoldrà el que sigui procedent.

Els 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 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.

Dia: 23 d'octubre 2020

Hora: 08:00 Prova de català per aquells aspirants que no han acreditat el nivell C1 de català

Hora: 09:30 Resta de proves

 

Quart.- PUBLICAR aquest Decret al DOGC, al tauler d'anuncis de la corporació i al web del Consell Comarcal del
Ripollès, per tal que els aspirants exclosos en el termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent
de la seva publicació en el DOGC, puguin presentar les al·legacions i reclamacions que estimin adients i
esmenar les deficiències. Els aspirants que dins del termini atorgat no justifiquin el seu dret a ser inclosos en la
relació d'admesos, seran definitivament exclosos.

 

Ripoll, 31 de juliol de 2020
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Joaquim Colomer i Cullell

President

 

(20.217.055)
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