DECRET DE L’ALCALDIA
1.

El 6 d’abril de 2009 el Ple de l’Ajuntament d’Ogassa va acordar aprovar
les bases específiques que han de regir el procés de selecció de personal
laboral no permanent en la modalitat de contracte de relleu per a cobrir
una plaça d’administrativa, a través del procediment de concurs oposició
lliure.

2.

Les bases reguladores que han de regir el procés de selecció per a cobrir
el lloc de treball han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província
de Girona núm. 77 de data 23 de febrer de 2009, i amb correcció de
dades al BOP de Girona núm. 80 de data 28 d’abril de 2009, amb les
dades següents:
Personal laboral no permanent en la modalitat de contracte de
relleu:
Denominació de la plaça : administrativa
Nivell de titulació: Batxillerat, FP II o equivalent.
Classificació: escala d’administració general
Grup: equivalent al Grup C: Subgrup C1
Nombre de vacants: 1
Nombre de vacants reservades a la promoció interna: 0
Sistema selectiu: concurs – oposició

3.

En el BOP de Girona núm. 77 de data 23 d’abril de 2009 es va publicar
la convocatòria per cobrir la plaça esmentada (i correcció d’errades al
BOP de Girona núm. 80 de data 28 d’abril de 2009). El termini de
presentació d'instàncies per tal d'ésser admès en el procés selectiu que
estableix l’apartat 4.1 de les bases específiques ha finalitzat el 18 de
maig de 2009. S'han examinat les instàncies i la documentació presentada
pels/les aspirants .

Fonaments de dret:
1.

L'apartat 5 de les bases específiques aprovades pel Ple de l’Ajuntament
d’Ogassa, relatiu a l'admissió d’aspirants, estableix que finalitzat el
termini de presentació d'instàncies l’Alcalde dictarà una resolució en la
qual declararà aprovada la llista d'admesos i exclosos i determinarà el
lloc, data i hora de la realització dels exercicis de l'oposició. En aquesta
mateixa resolució s’inclourà la llista completa dels aspirants admesos i
exclosos a la convocatòria i la llista provisional d’exempts de realitzar
l’exercici de coneixements de llengua catalana. Els aspirants disposaran
d’un termini de deu dies a partir de l’endemà de la publicació de la
resolució indicada per formular davant l’òrgan competent les
reclamacions que creguin oportunes, adreçades a esmenar els defectes
que s’hagin pogut produir, o per adjuntar la documentació que es
requereix a la convocatòria, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la nova redacció donada per la Llei
4/1999, de 13 de gener. Se’ls adverteix que, en cas que no esmenin dins

d’aquest termini el defecte a ells imputables que hagi motivat la seva
exclusió, es considera que desisteixen de la seva petició. Les esmenes o
reclamacions contra l’exclusió o omissió seran resoltes per l’Alcaldia en
el termini màxim de 30 dies mitjançant resolució que aprovarà la llista
definitiva.

Per tot l’anteriorment exposat,
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos per
participar en el procés selectiu per cobrir una plaça d’administrativa de la
plantilla de personal laboral no permanent en la modalitat de contracte de
relleu, tal com segueix:

ADMESOS
243/7802F
252/1819N
254/4044R
267/9000P
268/4362R
269/4362W
270/4362W
272/4363E
273/4362Q
274/5308J
275/4363C
276/4362N
277/4362Y
296/7731F
297/7731H
298/4363X
299/4363F
300/4362K
301/2514B
306/3504N

EXCLOSOS
271/0726N
El motiu d’exclusió dels aspirants exclosos és la falta de presentació, mitjançant fotocòpia
compulsada, de la documentació prevista en l’apartat 2.2. a), de les bases de la present
convocatòria.
Segon.- Aprovar la llista provisional dels aspirants exempts de realitzar la prova de català:

EXEMPTS PROVA CATALÀ
243/7802F
254/4044R
268/4362R
272/4363E
273/4362Q
274/5308J
275/4363C
277/4362Y
296/7731F
298/4363X
299/4363F
306/3504N
Tercer.- Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves, que estarà format
per les següents persones:
Presidenta:
1-Titular: Marta Arxé i Llagostera, Secretària accidental del Consell Comarcal del
Ripollès
Suplent: Míriam Garea Gil, secretària comissionada pel SAT del Consell
Comarcal del Ripollès per a l’Ajuntament d’Ogassa.

Vocals:
1-Titular: Montserrat Cañete López, funcionària del Consell Comarcal del
Ripollès
Suplent: Ignasi Planas Corominas, funcionari del Consell Comarcal del
Ripollès.
2-Titular: Remei Marcé Llovera, membre de l’Escola d'Administració
Pública de Catalunya.
Suplent: Núria Sucarrat Ortiz, membre de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.
Secretari:
1-Titular: Montserrat Cañete López
Suplent: Ignasi Planas Corominas

Un professional del Centre de Normalització Lingüística que actuarà com
assessor tècnic en coneixements de català (amb veu i sense vot).
Els membres del Tribunal qualificador hauran d'abstenir-se de formar-ne part quan
concorrin les circumstàncies previstes a l'article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú. Els aspirants podran recusar-los d'acord amb el que disposen els
articles 28 i 29 de la mateixa Llei.

Quart.- CONVOCAR els aspirants admesos per a realitzar les proves previstes en les
bases, en el lloc, dia i hora següents:
Lloc: Consell Comarcal del Ripollès
Adreça: carrer Progrés, núm. 22
Data: 12 de juny de 2009
Hora: 9,00 hores es realitzarà la prova de coneixements de llengua catalana
per a aquells aspirants que no estiguin exempts de realitzar-la.
A partir de les 11,00 hores es realitzaran la resta de proves de la fase
d’oposició, segons l’ordre previst en les bases.
Cinquè.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
d’Ogassa i a la seva pàgina web per tal que els aspirants exclosos en el termini
de 10 dies, comptadors a partir del dia següent de la seva publicació, puguin
presentar les al·legacions i reclamacions que estimin adients i esmenar les
deficiències.
Els aspirants que dins del termini determinat no al·leguin l’omissió justificant
el seu dret a ser inclosos en relació d’admesos seran definitivament exclosos en
la realització de les proves.

L’alcalde,

Ramon Tubert i Sala
Ogassa, 25 de maig de 2009

Davant meu
La Secretària,

