
ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELLS COMARCALS

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

ANUNCI sobre convocatòries per cobrir les places incloses en l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació
temporal de 2022 (article 2 i disposicions addicionals 6 i 8 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre).

Per Decrets de Presidència núm. 2022/435, 2022/434 i 2022/433, de data 15 de desembre de 2022, s'han
aprovat les bases específiques i la convocatòria per cobrir les places de personal funcionari incloses a l'oferta
pública d'estabilització de l'ocupació temporal de 2022.

Les bases específiques esmentades i la seva convocatòria s'han publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Girona núm. 248 de data 30 de desembre de 2022 i al BOE núm. 11 de data 13 de gener de 2023.

Les places convocades són les que es detallen tot seguit:

Personal funcionari:

Exp. 2272/2022-2

- Codi convocatòria: 2

- Denominació de la plaça: Enginyer

- Nivell de titulació: Titulació universitària oficial en enginyeria industrial que habiliti per a l'exercici de les
activitats professionals regulades d'enginyer/a industrial, segons la normativa vigent.

- Classificació : Escala d'administració especial/subescala tècnica

- Grup i subgrup: Grup A Subgrup A1

- Nombre de vacants: 1

- Sistema selectiu : Concurs de mèrits. Torn lliure

- Lloc de treball vinculat: Enginyer, fitxa descriptiva núm. 21 de la Relació de llocs de treball de la corporació.

Exp. 2272/2022-3

- Codi convocatòria: 3

- Denominació de la plaça: Administratiu

- Nivell de titulació: Batxillerat, tècnic o equivalent.

- Classificació : Escala d'administració general/subescala administrativa

- Grup i subgrup: Grup C Subgrup C1

- Nombre de vacants: 1

- Sistema selectiu : Concurs de mèrits. Torn lliure

- Lloc de treball vinculat: Administratiu de l'àrea de territori i sostenibilitat, fitxa descriptiva núm. 26 de la
Relació de llocs de treball de la corporació.

Exp. 2272/2022-4
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- Codi convocatòria: 4

- Denominació de la plaça: Administratiu

- Nivell de titulació: Batxillerat, tècnic o equivalent.

- Classificació : Escala d'administració general/subescala administrativa

- Grup i subgrup: Grup C Subgrup C1

- Nombre de vacants: 1

- Sistema selectiu : Concurs de mèrits. Torn lliure.

- Lloc de treball vinculat: Administratiu de l'àrea de serveis a les persones, fitxa descriptiva núm. 34 de la
Relació de llocs de treball de la corporació.

El termini de presentació d'instàncies és de 20 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de
l'anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Ripoll, 13 de gener de 2023

Joaquim Colomer Cullell

President

(23.013.069)
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