ANUNCI
En data 14 d’agost de 2020 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
anunci d’aprovació de les bases que regeixen la convocatòria pública per a la selecció,
per màxima urgència, de dos tècnics/ques de grau mitjà de desenvolupament local i
estratègic per l’execució, coordinació i seguiment del Pla de reactivació socioeconòmica
COVID-19, en règim de personal laboral temporal de l’Agència de Desenvolupament del
Ripollès i creació de borsa de treball per cobrir temporalment possibles necessitats de
caràcter temporal per execució de projectes de desenvolupament local.
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
resolució que aprovi la llista d’aspirants admesos i exclosos determinarà el lloc, la data
i hora de constitució del Tribunal Qualificador i del començament del procés selectiu.

ADMESOS
DNI
77286631F
40352242F
46779364D
77622528N
47810643Z
47793947Q
48010560S
43637828C
39371932A
46713540B
47828800R
46673684Z
41555752L
47950712J
21781699D
40990987L
Tots els candidats admesos passaran a la entrevista personal on hauran de demostrar
que estan inscrits com a demandants d’ocupació abans de la contractació.

NO ADMESOS
DNI
77310250M
39372505R

Motiu
Fora de termini
Fora de termini
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Explicació de les referències a la documentació en lletres
A. Estar en possessió del títol de diplomatura, grau universitari o llicenciatura
preferentment en la branca de les ciències socials i/o qualsevol titulació universitària
oficial relacionada amb la tasca a desenvolupar o bé, malgrat no estar-hi relacionada,
acrediti una experiència laboral amb tasques anàlogues a la que es pretén desenvolupar
d’un mínim de tres anys. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la
corresponent homologació del Ministeri d’Educació i Cultura. Els aspirants d’estats
membres de la Unió Europea han d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a
Espanya de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en la matèria.
En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d'adjuntar-se un
certificat, expedit per l'òrgan competent, que n'acrediti l'equivalència.
B. Estar inscrit com a demandant d’ocupació abans de la contractació. Aquest requisit
es
comprovarà immediatament abans d’iniciar-se la relació laboral en aquells supòsits en
què el contracte de treball estigui subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
C. Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea,
la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea
i
ratificats per Espanya, es aplicable la lliure circulació de treballadors.
També hi poden ser admesos el cònjuge, els seus descendents i els descendents del
cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals d'altres estats membres de
la
Unió Europea o 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, independentment de la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no
estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o mes
grans d'aquesta edat però que visquin a càrrec dels seus progenitors.
Les persones estrangeres amb residencia legal a l'estat espanyol podran accedir a les
administracions publiques com a personal laboral en igualtat de condicions que les
persones espanyoles. Els/les nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea
hauran d'acreditar la seva nacionalitat. Nomes per llei de les Corts Generals o de les
Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes es podrà eximir del requisit de
la nacionalitat per raons d’interès general per a l’accés a la condició de personal
funcionari.
D. Els/les nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea hauran de demostrar
coneixements suficients de castellà i català, podent-se exigir la superació de proves amb
aquesta finalitat.
E. Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa, en la
data d'acabament del termini de presentació de solꞏlicituds.
F. Tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques de la plaça objecte
de la convocatòria.
G. No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap
administració publica, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar
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ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre
Estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver estat sotmès/esa a
sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes,
l’accés a l’ocupació publica.
H. No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el normal desenvolupament de les
funcions corresponents a la plaça.
I. No trobar-se compres en causes d'incapacitat o d'incompatibilitat de les previstes a la
legislació vigent.
J. Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de la llengua catalana
orals i escrits (certificat nivell C1 de català) o alguna de les titulacions equivalents
d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de
novembre.
En el cas de que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la
possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova
exercici de nivell de coneixement de llengua catalana del mateix nivell que el requerit a
la convocatòria, que ha de ser superat pels/per les aspirants.
K. Permís de conducció de classe B i disponibilitat de vehicle propi (justificació: les
funcions requereixen desplaçaments pel territori que no es poden fer amb transport
públic).

TRIBUNAL QUALIFICADOR
President: Gerard Soler i Serra
Secretari: Joan Pere Sellarès
Vocals: Sara Parejo i Mercè Mauri
Suplents: Carina Creixans
LLOC, DIA i HORA de la prova escrita
Lloc:
Agència de Desenvolupament del Ripollès
Carrer Joan Miró, 2-4
17500 Ripoll
Dia: Dimarts, 20 d’octubre de 2020
Hora: 9:00h
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