CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

Marta Arxé i Llagostera, secretària accidental del Consell Comarcal del Ripollès,
CERTIFICO: Que en data 21 de novembre de 2017, la presidència de la corporació dictà
el Decret que es transcriu a continuació:
“DECRET DE PRESIDÈNCIA
Per Decret de presidència de data 26 de juliol de 2017 s’aprovaren les bases reguladores i
la convocatòria per a la selecció d’un funcionari interí, del Grup A, subgrup A1, com a
tècnic d’administració electrònica. Per Decret de presidència de data 2 de novembre de
2017 es declarà desert aquest procediment selectiu, atesa la renuncia de l’únic aspirant que
superà el procediment selectiu.
Atès que continua vigent la necessitat de seleccionar un tècnic d’administració electrònica,
per tal de donar compliment a la normativa reguladora d’administració electrònica i
implementar un gestor d’expedients electrònic per tal d’aconseguir una millora de la gestió
interna de la corporació. Aquest tècnic també ha de donar suport als Ajuntaments de la
comarca, en la millora de la gestió interna i la prestació de serveis als ciutadans mitjançant
la utilització de les tecnologies de la informació, i haurà de participar en l’efectiva
implementació de les diferents eines d’administració electròniques del Consorci AOC per
portar a terme les tasques descrites en el paràgraf anterior
L’article 19.2 de la Llei 3/2017 de 27 de juny, de pressupostos general de l’estat per l’any
2017, estableix que la contractació de personal laboral temporal i el nomenament de
funcionaris interins, només serà possible en casos excepcionals i per cobrir necessitats
urgents i inajornables. En aquest sentit, l’excepcionalitat i la necessitat urgent i inajornable
d’aquest nomenament, es justifica en la necessitat urgent d’acompliment de la normativa
en matèria d’administració electrònica, prevista a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim
jurídic del sector públic, i la necessitat d’implantar un gestor d’expedients electrònics a la
corporació.
En ús de les atribucions que em confereix l’article 55, apartats b) i g) del Decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals
de Catalunya.
Vist l’informe d’intervenció de data 13 de juliol de 2017, conforme hi ha crèdit suficient a
les aplicacions pressupostàries 2017.11.920.1200/12100/12101 i 2017.11.920.16000, per
fer front a la despesa
D’acord amb l’esmentat, RESOLC:
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Primer.- APROVAR les bases reguladores del procés selectiu per a la selecció d’un
funcionari interí com a tècnic d’administració electrònica, amb caràcter d’urgència, i
constitució d’una borsa de treball, d’acord amb la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- CONVOCAR el procés selectiu d’acord amb les bases esmentades.
Tercer.- PUBLICAR l’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria per a la
d’un funcionari interí com a tècnic d’administració electrònica, mitjançant anunci en el
taulell d’edictes de la corporació i a la web comarcal.”
I perquè així consti, emeto aquest certificat amb el vistiplau del president

Ripoll, 22 de novembre de 2017
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