
ANUNCI 
 
En data 24 d’agost de 2018 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona l’anunci d’aprovació de les bases reguladores per a la creació d'una borsa de 
treball per cobrir les necessitats de contractació de personal auxiliar administratiu 
de l’Agència, així com també per a cobrir substitucions derivades de qualsevol 
incidència o vacants que puguin donar-se a l’Agència. 
  
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, és procedent aprovar la llista 
d'aspirants admesos i exclosos, que es farà pública en el tauler d'anuncis de l’Agència 
de Desenvolupament del Ripollès i a la pàgina web 
www.ripollesdesenvolupament.com. La llista d’aspirants admesos i els aspirants que 
manca documentació: 
 
ADMESOS 

DNI 
47607916D 
33953008V 
43629594C 
37794968B 
X5346643B 
39913621L 
 
 
LLISTAT 
PROVISIONAL 
EXCLOSOS   
DNI DOCUMENTACIÓ 
43625976J A,B,C,D,G,H 
38813330W A,D,G,I 
43625975N D,G, 
43627207W D,G,I 
46049136P A,B,C,D,E,F,G,H,I 
35026079T G 
34759392K I 
40525396V I 
43631709L I 
43627930N I 
43636347B G 
43537626Y G,I 
45172166M A,D,I 
77296361P I 
43632093N I 
43626052C D 
78022669E D,G,I 
 
 
 



Explicació de les referències a la documentació en lletres 
 
A-Títol exigit a la base segona de la convocatòria o resguard del pagament dels drets 
per a la seva expedició. En cas de no poder aportar títol ni resguard, s'acceptarà la 
certificació acadèmica acreditativa que s'han acabat íntegrament els estudis exigits i 
que es trobi en condicions d'obtenir la titulació. 
B-DNI de l'aspirant, NIE o altres documents oficials on es fa constar la nacionalitat. 
C- Carnet de conduir exigit  
D-Documentació acreditativa d'estar en possessió del nivell de coneixements de 
llengua catalana que es requereix, nivell C. 
E-Documentació acreditativa del nivell superior de castellà per a les persones que no 
tinguin nacionalitat espanyola i vulguin restar exemptes de realitzar la corresponent 
prova de nivell. 
F-Currículum vitae. 
G-La documentació acreditativa de l’experiència i demés mèrits establerts en el 
currículum vitae, als efectes de poder valorar les habilitats, capacitats, qualitats i 
coneixements complementaris. 
H- Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, ni la dels altres Estats 
membres de la Unió Europea, ni la dels Estats als quals en virtut dels tractats 
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable 
la lliure circulació de treballadors, hauran de presentar la corresponent documentació 
expedida per les autoritats competents que acrediti el vincle de parentiu amb una 
persona de nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un dels Estats als 
quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per 
Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També hauran de 
presentar una declaració jurada o promesa efectuada pel cònjuge en la qual aquest 
manifesti fefaentment que no està separat/ada de dret de l'aspirant. 
I-Inscripció com a demandant d’ocupació o de millora en el Servei d’Ocupació de 
Catalunya. 
 
D’acord amb la base 6 de la convocatòria, els sol·licitants disposaran de 10 dies 
naturals a partir de l’endemà de la publicació de la llista d’admesos, i sense 
requeriment previ, els requisits i documents que es requereixin. La manca de 
presentació de l'esmentada documentació en temps i forma, excepte els supòsits de 
força major, o bé si en presentar-ne la mateixa es comprovés que no compleix els 
requisits assenyalats a la base especifica segona, comportarà la pèrdua del dret a ser 
nomenats i l'anul·lació de les seves actuacions sens perjudici de la responsabilitat en 
la que pugui haver incorregut per falsejar la sol·licitud inicial. 
 
En el cas dels aspirants que no disposin de la documentació acreditativa d'estar en 
possessió del nivell de coneixements de llengua catalana que es requereix, nivell C, es 
convocarà una prova el mateix dia l’entrevista per acreditar-ho. 
 
Tots els candidats admesos passaran a la prova escrita i entrevista per valorar els 
coneixements en l’àmbit de desenvolupament local 
 
 
TRIBUNAL QUALIFICADOR 
 
President:  
Gerard Soler  
 
Vocals:  
Sara Parejo  
Mireia Serdà 



Rosabel Jimenez 
Caribna Creixans 
  
LLOC, DIA i HORA prova escrita i entrevista 
Lloc:  
 
Agència de Desenvolupament del Ripollès 
Carrer Joan Miró, 2-4 
17500 Ripoll 
 
Dia: 01/10/2018 
Hora: 10:00 hores 
 


