ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
RECURSOS HUMANS
Núm Exp:X2019005695

EDICTE

Es fa públic per al general coneixement que en data 1 d’octubre de 2019 l’alcalde ha
dictat la resolució que es transcriu íntegrament a continuació:
RELACIÓ DE FETS
Primer.- Mitjançant resolució de l’alcalde 2019DECR002171 de data 30 de juliol de 2019
es van aprovar les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu per a la
cobertura d’una vacant a la plantilla de personal funcionari interí de l’Ajuntament de
Torelló, Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, arquitecte/a tècnic/a, del
subgrup de classificació A2.
Segon.- Les bases específiques es varen publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 12 d’agost de 2019 i a l’eTauler de la pàgina web de la Corporació, i
la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7947 de data 27
d’agost de 2019 i al “Setmanari de Torelló” del dia 6 de setembre de 2019.
Tercer.- El termini de presentació d’instàncies ha transcorregut entre els dies 28 d’agost
i 17 de setembre de 2019, ambdós inclosos.
Quart.- 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 procés selectiu.
FONAMENTS DE DRET:
1.- Bases específiques del procediment selectiu per a la cobertura d’una plaça
d’arquitecte/a tècnic/a de l’ajuntament de Torelló, en règim de personal funcionari interí,
mitjançant concurs- oposició, aprovades per resolució de l’alcalde de data 30 de juliol
de 2019.
2.- L’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques disposa que l’Administració està obligada a dictar
resolució expressa i notificar-la en tots els procediments sigui quina sigui la seva forma
d’iniciació.
3.- Considerant allò previst en el decret de l’alcaldia de data 21 de juny de 2019 de
delegació de competències en els regidors i regidores de l’Ajuntament,

Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985, de bases del règim local, la legislació vigent en matèria de
règim local i l’article 53 del decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal de règim local de Catalunya.
RESOLC:
Primer.- Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses següent:
ADMESOS/ES
DNI

PROVA DE
CATALÀ

SOLER ALONSO, ALBERT

***5331**

Exempt

SOLANS DOMINGUEZ, RICARD

***8571**

No exempt

MUÑOZ MUÑOZ, IVAN

***6759**

Exempt

PLA ROMA, ALBERTO

***0081**

Exempt

NOM

EXCLOSOS/ES
NOM

DNI

MOTIU/S EXCLUSIÓ

PROVA DE
CATALÀ

No acredita la titulació
BALAGUER SELLES, GUILLEM ***4438** exigida i no aporta el carnet Exempt
de conduir
No aporta el carnet de
MESTRE CASTILLO, JESUS
***9933**
Exempt
conduir
BOLÍVAR FERNÁNDEZ, FCO
No aporta el carnet de
***2626**
Exempt
JAVIER
conduir

Segon.- Atorgar a les persones aspirants excloses un termini de deu dies hàbils, d’acord
amb la base quarta de les bases específiques que regeixen aquesta convocatòria i amb
l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPAC), per presentar reclamacions contra la llista provisional
de persones admeses i excloses, des de l’endemà de la publicació del corresponent
edicte al tauler d’anuncis de la Corporació. Se li adverteix que, en cas que no esmeni
dins d’aquest termini el defecte a ella imputable que sigui motiu de la seva exclusió, es
considera que desisteix de la seva petició. La llista provisional esdevindrà definitiva si
transcorregut aquest termini no es presenten al·legacions.

Tercer.- Nomenar les persones membres del tribunal que han de valorar els exercicis
del procés selectiu:
Presidenta: Sra. Montserrat Freixa Costa, secretària de l’Ajuntament de Torelló.
Suplent: Sra. Gemma Bau Puig, interventora de l’Ajuntament de Torelló.
Vocals:
Titular: Climent Panicot Bonet, arquitecte tècnic de l’Ajuntament de Torelló.
Suplent: Sr. Antoni Freixanet Sitjà, cap de Serveis d’Infraestructures i Intervenció
Mediambiental de l’Ajuntament de Manlleu.
Titular: Pendent de designar a proposta de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Suplent: Pendent de designar a proposta de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Titular: Sr. Gil Casals Suñer, arquitecte municipal de l’Ajuntament de Torelló.
Suplent: Sr. Miquel Autet Gubieras, arquitecte tècnic de l’Ajuntament de Vic.
Titular: David Romeu Humà, cap del servei de manteniment urbà de l’Ajuntament
de Manlleu.
Suplent: Sra. Gemma Carretero Verdaguer, funcionària de l’Ajuntament de
Torelló.
Secretària: Sra. Julita La Haba i Plans, funcionària de l’Ajuntament de Torelló, que
actuarà amb veu i sense vot.
Suplent: Francesc Ojeda Briones, funcionari de l’Ajuntament de Torelló.
*Per a la realització de la prova de català es designarà una persona des del Consorci
per a la Normalització Lingüística.
Quart.- Convocar a les persones membres del tribunal per procedir a la seva constitució
el dia 22 d’octubre de 2019 a les 08:00 hores del matí al carrer Enric Prat de la Riba,
núm. 17- 19, de Torelló.
Cinquè.- Convocar a la persona que ha de realitzar la prova de català el dia 22 d’octubre
de 2019 a les 09:00 hores al carrer Enric Prat de la Riba, núm. 17- 19, de Torelló.
La persona interessada ha de portar el DNI per a la seva identificació.
No s’estableixen proves de coneixement de la llengua castellana atès que totes les
persones aspirants han acreditat els nivells requerits a les bases específiques.
Sisè.- Convocar a les persones aspirants admeses per a la realització de les proves del
procés selectiu el dia 23 d’octubre de 2019 a les 09:00 hores del matí a l’Hotel
d’Entitats Josep Bardolet, Plaça Nova, núm. 11, 3a planta, de Torelló.
Per a totes les proves, les persones interessades han de portar el DNI per a la seva
identificació.
Setè.- Donar publicitat d’aquesta resolució a la pàgina web i al tauler electrònic d’edictes
de la Corporació.

Vuitè.- Per a la persona aspirant que ha resultat exclosa, 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.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

