
 

ANUNCI 

En compliment de la base 6 de les bases reguladores del procés de selecció per a cobrir 
una plaça d’administratiu de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, inclosa a 
l’oferta pública d’ocupació de caràcter excepcional d’estabilització, es fa públic la 
Resolució de Preisdència següent:  
 
“Resolució de presidència de 15 de març de 2023, relativa a la llista definitiva 
d’admesos i exclosos del procés de selecció per a la provisió d’una plaça 
d’administratiu/va 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. 

 
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 

Administratiu/va C1 1 Lliure Concurs oposició 

 
En compliment d’allò establert a la base 6, es va publicar la llista provisional d’aspirants 
admesos i exclosos, indicant aquells aspirants exempts de realitzar la prova 
d’acreditació del nivell de català exigit en aquesta convocatòria.  
 
Finalitzat el termini d’exposició pública de la llista d’admesos i exclosos provisional del 
procés de selecció per cobrir la plaça a dalt indicada de l’Agència mitjançant concurs, 
no consta la presentació de cap al·legació. Correspon també a la llista d’admesos i 
exclosos incorporar la designació del Tribunal Qualificador. 
 
La base 7 de les bases reguladores del procés de selecció indica la composició i 
funcionament del Tribunal Qualificador. 
 
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 definitivament 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 

E2023-107 ***3170** SI 

 
Exclosos 
No n’hi ha 
 

Segon. Designar el Tribunal Qualificador del procés de selecció detallat a continuació 
en compliment de la base sisena del procés de selecció: 
 
Titulars 

Càrrec Nom i Cognoms 

President Gerard Soldevila Freixa, Secretari de l’Ajuntament de Ripoll i de l’Agència 

Vocal 1 Designació per l’EAPC 

Vocal 2 Helena López Sola, interventora de l’Ajuntament de Ripoll i de l’Agència 

Secretari Gerard Soldevila Freixa, Secretari de l’Ajuntament de Ripoll 

 
Suplents 

Càrrec Nom i Cognoms 

President Mireia Grau Sadurní, Secretària del Consell Comarcal del Ripollès 

Vocal 1 Designació per l’EAPC 

Vocal 2 Anna Carrique Mercè, Recursos Humans Ajuntament de Ripoll 

Secretari Maria Abascal García, Tècnica administació General Ajuntament de Ripoll 

 
Tercer.-  Disposar que en relació als nomenaments del Tribunal Qualificador es podrà 
exercir els drets d’abstenció i recusació en compliment d’allò establert en els articles 23 
i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

Quart. En compliment de la base vuitena i novena de les bases reguladores del procés 
de selecció convocar el tribunal i als aspirant a la següent data: 

Dia: 03/04/2023 
Hora: 09:00 hores 
Lloc: Agència de Desenvolupament del Ripollès 
 
Cinquè. Publicar anunci a la pàgina web de l’Agència i en el tauler d’anuncis, donant 
compliment a allò establert en les bases reguladores del procés de selecció objecte 
d’aquesta resolució, fent avinent que els recursos procedents contra aquest acte 
administratiu són els establerts a les bases reguladores del procés de selecció. 
 
Gerard Soldevila Freixa 
Secretari 
Ripoll, a la data de la signatura electrònica 
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