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ANUNCI 

En compliment de la base 6 de les bases reguladores del procés de selecció per a cobrir 

d’una plaça de tècnic/a mig de la plantilla de personal laboral de l’Agència de 

Desenvolupament del Ripollès inclosa a l’oferta pública d’estabilització de 2022, 

mitjançant el sistema de concurs oposició torn lliure, es fa pública la Resolució de 

Presidència dictada en data 20 de febrer de 2023 que es transcriu, literalment, a 

continuació:  

“Resolució de presidència de 20 de febrer de 2023, relativa a la llista provisional 
d’admesos i exclosos del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de 
tècnic/a mig de la plantilla de personal laboral de l’Agència de Desenvolupament 
del Ripollès inclosa a l’oferta pública d’estabilització de 2022, mitjançant el 
sistema de concurs torn lliure. 

 
Motivació 
Mitjançant Resolució de Presidència de data 30 de maig de 2022 va aprovar l'oferta 
pública d'ocupació de caràcter excepcional, d'acord amb allò previst a la Llei 20/2021, 
de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l'ocupació pública, publicant la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de 
data 31 de maig de 2022. 
 
En el marc de dita oferta pública d'ocupació de caràcter excepcional, en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona de data 30 de desembre de 2022 es varen publicar les bases 
i la convocatòria del procés de selecció de la plaça inclosa a l'oferta pública d'ocupació 
d'estabilització de l'exercici 2022, següent: 
 
Personal Laboral 

Denominació Grup Vacants Torn Sistema 
selectiu 

Tècnic/a mig A2 1 Lliure Concurs 

 
Transcorregut el termini per a la presentació de sol·licituds de conformitat amb allò 
establert a la base 6, el president dictarà Resolució en el termini d’un mes, en la qual 
declararà aprovada provisionalment la llista d’aspirants admesos i exclosos, indicant 
aquells aspirants exempts de realitzar la prova d’acreditació del nivell de català exigit en 
aquesta convocatòria. 
 
Aquesta resolució es publicarà en el tauler d’anuncis de l’Agència, concedint un termini 
de deu dies hàbils per a la presentació de possibles esmenes i/o reclamacions, que 
començarà a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació en el tauler d’anuncis. 
Si en el citat termini no s’ha produït cap reclamació, al·legació o esmena, la llista passarà 
a ser automàticament definitiva sense necessitat de nova publicació. 
 
Per tal de garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades 
durant tot el procés s’utilitzarà per tal d’identificar l’aspirant la combinació entre la quarta, 
cinquena, sisena i setena xifra del DNI/NIE de l’aspirant i el número del registre d’entrada 
pel qual s’ha formulat la sol·licitud. 
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La competència per a dictar aquesta resolució li correspon a la presidència de l’Agència 
en virtut d’allò establert en els estatuts reguladors del Consorci publicats en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona de data 22 de desembre de 2015. 
 
Disposició 
El president resol: 
 
Primer. Declarar aprovada provisionalment la llista d’admesos i exclosos amb 
l’exempció o no de la realització de la prova d’acreditació del nivell de català exigit a la 
convocatòria, en relació al procés de selecció indicat en aquesta resolució, dels 
aspirants següents: 
Admesos 

Identificació de l’aspirant Exempció prova 
nivell català Registre entrada DNI/NIE 

E2023-100 ***3043** SI 

E2023-105 ***2938** SI 

E2023-116 ***2149** SI 

 
Exclosos 

Identificació de l’aspirant Motiu 

Registre entrada DNI/NIE 
E2023-001 ***4948** Bases apartat 4. h)  

 
Segon. Atorgar un termini de deu dies hàbils a comptar des de la publicació del llistat 
provisional d’admesos i exclosos en el tauler d’anuncis del Consorci, als efectes que els 
interessats i/o interessades puguin presentar les reclamacions, al·legacions i/o esmenes 
que considerin convenients. 
 
Tercer. Disposar que si transcorregut el termini indicat en l’anterior disposició no s’ha 
presentat cap reclamació, al·legació i/o esmena, la llista passarà a ser automàticament 
definitiva sense necessitat de nova publicació. 
 
Quart. Sol·licitar a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya la designació d’un 
membre del Tribunal Qualificador d’aquest procés de selecció als efectes de donar 
compliment a allò establert a la base 7 de les bases reguladores del procés de selecció. 
 
Cinquè. Publicar anunci en el tauler d’anuncis del Consorci i concretament a 
www.ripollesdesenvolupament.com en compliment d’allò que disposa la base 6 de les 
bases reguladores del procés de selecció. 
 
Sisè. Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió de la Junta General que 

es celebri.” 

El president, 
Josep Maria Farrés i Penela 
Signat electrònicament 
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