
ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELLS COMARCALS

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

ANUNCI sobre aprovació de les bases i convocatòries per cobrir les places incloses a l'oferta pública
d'estabilització de l'ocupació temporal de 2022.

Per Decrets de Presidència núm. 2022/436, 2022/429, 2022/430, 2022/431 i 2022/432, de data 15 de
desembre de 2022, s'han aprovat les bases específiques i la convocatòria per cobrir les places de personal
laboral 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.

Les places convocades són les que es detallen tot seguit:

Personal laboral:

Exp. 2272/2022-1

- Codi convocatòria: 1

- Denominació de la plaça: Tècnic superior

- Nivell de titulació: Grau o equivalent.

- Classificació assimilada a personal funcionari: Escala d'administració general

- Grup i subgrup assimilat a personal funcionari: Grup A Subgrup A1

- Nombre de vacants: 1

- Sistema selectiu : Concurs oposició. Torn Lliure

- Lloc de treball vinculat: Tècnic superior de comunicació i informació, fitxa descriptiva núm. 2 de la Relació de
llocs de treball de la corporació.

Exp. 2272/2022-5

- Codi convocatòria: 5

- Denominació de la plaça: Administratiu

- Nivell de titulació: Batxillerat, tècnic o equivalent.

- Classificació assimilada a personal funcionari : Escala d'administració general

- 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 secretaria, fitxa descriptiva núm. 9 de la Relació de llocs de
treball de la corporació.

Exp. 2272/2022-6
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- Codi convocatòria: 6

- Denominació de la plaça: Delineant

- Nivell de titulació: Cicle formatiu de Grau superior o formació professional de segon grau de la família
professional d'edificació i obra civil o equivalent.

- Classificació assimilada a personal funcionari : Escala d'administració especial, subescala tècnica

- Grup i subgrup: Grup C Subgrup C1

- Nombre de vacants: 1

- Sistema selectiu : Concurs de mèrits. Torn lliure

- Lloc de treball vinculat: Delineant, fitxa descriptiva núm. 25 de la Relació de llocs de treball de la corporació.

Exp. 2272/2022-7

- Codi convocatòria: 7

- Denominació de la plaça: Tècnic mig

- Nivell de titulació: Grau o equivalent.

- Classificació assimilada a personal funcionari : Escala d'administració general

- Grup i subgrup: Grup A Subgrup A2

- Nombre de vacants: 2

- Sistema selectiu : Concurs de mèrits. Torn lliure

- Lloc de treball vinculat: Tècnic de joventut, fitxa descriptiva núm. 32 de la Relació de llocs de treball de la
corporació.

Exp. 2272/2022-8

- Codi convocatòria: 8

- Denominació de la plaça: Personal de manteniment del refugi d'animals.

- Nivell de titulació: ESO o equivalent.

- Classificació assimilada a personal funcionari : Escala d'administració especial, comeses especials.

- Grup i subgrup: Grup C Subgrup C2

- Nombre de vacants: 2

- Sistema selectiu : Concurs de mèrits. Torn lliure

- Lloc de treball vinculat:

a) Oficial de manteniment, fitxa descriptiva núm. 27 de la Relació de llocs de treball de la corporació, jornada
temps complet.

b)Oficial de manteniment, fitxa descriptiva núm. 28 de la Relació de llocs de treball de la corporació, a mitja
jornada, en caps de setmana i festius.

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, 30 de desembre de 2022
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Joaquim Colomer Cullell

President

(22.364.051)
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