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Administració	Local Ajuntaments

En data 26 d’octubre de 2010, el Ple de l’ajuntament de Ripoll va 
adoptar, entre d’altres, la resolució que es transcriu a continuació:

“5.2.1. aprovar inicialment l’ordenança del lliure accés a les activi-
tats de serveis i el seu exercici en l’àmbit territorial del municipi de 
Ripoll.

5.2.2 Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, per 
un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el 
Butlletí oficial de la Província de Girona, en el Diari oficial de la 
Generalitat de catalunya, en un dels mitjans de comunicació escri-
ta diària i en el taulell d’anuncis de la corporació, perquè aquests 
puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i sugge-
riments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o 
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definiti-
vament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.

5.2.3 Facultar a l’alcaldessa presidenta, il·lustríssima senyora Teresa 
Jordà i Roura,  a signar tots i cada un dels documents necessaris per 
a dur a terme els acords anteriorment esmentats.”

Es sotmet a informació pública durant el termini de trenta dies hà-
bils als efectes de presentar les al·legacions, suggeriments i/o recla-
macions que es considerin convenients.

Recursos procedents contra l’acte administratiu
la qual cosa us comunico, tot indicant-vos que aquest és un acte de 
tràmit, no definitiu en via administrativa, i per tant no és susceptible 
de recurs, i això sense perjudici que pugueu exercitar el que esti-
meu procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 58.2 de 
la llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

Ripoll, 2 de novembre de 2010

Gerard Soldevila i Freixa
Secretari
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Per decret d’alcaldia de data 2 de novembre de 2010, s’aproven les 
bases i la convocatòria per a cobrir una plaça d’un/a operari/ària  
de neteja a temps parcial, en règim laboral temporal, durant la dura-
da que sigui necessària per a la provisió legal de la plaça.

S’adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria:

BaSES QuE HaN DE REGiR El PRocÈS SElEcTiu PER a la 
coNTRacTaciÓ EN RÈGiM laBoRal TEMPoRal, D’uN/a 
oPERaRi/ÀRia DE NETEJa, a TEMPS PaRcial.

PRiMERa.- l’objecte de les presents bases és la regulació del procés 
selectiu per a la contractació laboral temporal d’un/a operari/ària 
de neteja a temps parcial, amb les següents característiques:

Funcions:
- Realitzar les tasques de neteja dels edificis i instal·lacions muni-

cipals del municipi de Riudaura.
- i, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Titulació requerida: certificat d’escolaritat.
Grup: agrupacions Professionals sense Titulació
Jornada: 8 hores setmanals.
ubicació: Escola lluís castells.c/ de l’ Escola 1, 17179. RiuDauRa
Retribució: 285,71 € íntegres mensuals (14 pagues)

Durada de la relació: la contractació temporal tindrà la durada que 
sigui necessària fins a la cobertura amb caràcter definitiu d’aquest 
lloc de treball mitjançant el procediment selectiu que s’escaigui; el 
contracte preveurà l’establiment d’un període de prova no superior 
a 2 mesos.

SEGoNa.- Per poder participar en la selecció serà necessari que les 
persones candidates compleixin els següents requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o 
tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la unió 
Europea o d’aquells estats als quals, en virtut de tractats interna-
cionals celebrats per la unió Europea i ratificats per Espanya, si-
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