ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
RECURSOS HUMANS
Núm Exp:X2019003008

EDICTE

Es fa públic per al coneixement general la Resolució de l’alcalde de data 18 de juny de
2019, la qual es transcriu literalment:
“DECRET
Primer.- Mitjançant resolució de l’alcalde de data 2 de maig de 2019 es van aprovar les
bases específiques i la convocatòria del procés selectiu per a l’accés a una plaça
d’administratiu/va, en règim de funcionari/ària interí/na, i la constitució d’una borsa de
treball de personal administratiu de l’Ajuntament de Torelló.
Segon.- Les bases específiques es varen publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 8 de maig de 2019, i la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm. 7873 de data 13 de maig de 2019.
Tercer.- El termini de presentació d’instàncies ha transcorregut entre els dies 14 i 27 de
maig de 2019, ambdós inclosos.
Quart.- Per resolució de l’alcaldia 2019DECR001553 de data 31 de maig de 2019 es va
aprovar la llista provisional de les persones aspirants admeses i excloses amb
l’exempció o no de la prova de català.
Cinquè.- El termini de presentació d’al·legacions ha transcorregut entre els dies 3 i 14
de juny de 2019 sense que s’hagi presentat cap reclamació ni al·legació.
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de l’esmentat procés
selectiu, correspon que l’alcalde de la Corporació dicti resolució declarant aprovada la
llista provisional de les persones aspirants admeses i excloses, i ordeni o faci públics
altres tràmits d’aquest procediment.
FONAMENTS DE DRET
1. Bases específiques del procés selectiu per a l’accés a una plaça d’administratiu/va,
en règim de funcionari/ària interí-na, i la constitució d’una borsa de treball de
personal administratiu de l’ajuntament de Torelló aprovades per resolució de
l’alcalde de data 2 de maig de 2019 i bases generals dels processos selectius de
l’Ajuntament de Torelló (BOP de Barcelona núm. 197 de 16/08/2008).
2. L’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
l’Administració Pública disposa que l’administració està obligada a dictar resolució
expressa en tots els procediments i a notificar-la qualsevol que sigui la seva forma
d’iniciació,

Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local legislació vigent en matèria de règim
local, i l’article 53 del decret legislatiu 2/2003 pel que s’aprova el text refós de la llei
municipal de règim local de Catalunya.
RESOLC:
Primer.- Aprovar la llista definitiva de les persones admeses i excloses:
ADMESOS/ES
NOM
Rovira Niubó, Eva
Panadero Contreras, M. del Carme
Hernàndez Crespo, Judith
Fabregó Bartrina, Raquel
Albareda Vilalta, Jordi
Sànchez Fernàndez, Cristina
Tarrias Caracuel, Estefania
Roca Bueno, Sònia
Julià Soldevila, Sandra
Alcalá Salvans, Eduard
Gómez Martínez, Olga

DNI

PROVA DE
CATALÀ

***4674**

No Exempt/a

***3381**
***5897**
***5123**
***5602**
***3199**
***9479**
***1210**
***5227**
***5176**
***7851**

Exempt/a
Exempt/a
Exempt/a
Exempt/a
Exempt/a
Exempt/a
Exempt/a
Exempt/a
No Exempt/a
Exempt/a

Exclosos/es
CAP
Segon.- Convocar els/les membres del tribunal per procedir a la seva constitució el dia
19 de juny de 2019 a les 08:15 hores del matí al carrer Ges d’Avall, núm.5 de Torelló.
Tercer.- Convocar els/les aspirants que no hagin justificat la seva exempció de la prova
de català per tal d’efectuar-la el dia 19 de juny de 2019 a les 08:30 hores del matí al
carrer Enric Prat de la Riba, 17-19 de Torelló.
Quart.- Convocar els/les aspirants que hagin superat la prova de català i els/les
exempts/es el dia 20 de juny de 2019 a les 9:00 hores del matí al carrer Enric Prat de la
Riba, 17-19 de Torelló, per tal de realitzar el segon i tercer exercicis

Cinquè.- Donar publicitat d’aquesta resolució a la pàgina web i al tauler electrònic d’edictes
de la Corporació.
Sisè.- Per les persones aspirants que han resultat excloses i contra l’acte pel qual es
declara les persones aspirants no exemptes de realitzar la prova de català, aquest acte
és un acte de tràmit qualificat, per la qual cosa aquesta resolució no esgota la via
administrativa. No obstant, al tractar-se d’un acte de tràmit que decideix sobre el fons
de l’assumpte, podeu interposar recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el
termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació, de
conformitat amb el que disposa l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
En la resta de casos, aquest acte és un acte de tràmit no definitiu en via administrativa,
per tant, no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugueu exercitar
qualsevol que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40.2 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. Si es vol impugnar aquest acte caldrà fer-ho dins el procediment que se
segueixi contra l’acte definitiu que posi fi a aquest procés selectiu.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.”

