EDICTE
Es fa públic per al general coneixement que en data 25 de juliol de 2016 s’ha
dictat la resolució d’Alcaldia que es transcriu a continuació:
“DECRET DE L'ALCALDE
RELACIÓ DE FETS:

Mitjançant resolució de l’Alcaldia de data 20 de juny de 2016 es van aprovar les
bases específiques i la convocatòria per a la creació, mitjançant el sistema de
concurs-oposició lliure, d’una borsa de treball d’auxiliars de biblioteca.
Les bases específiques es varen publicar al tauler d’edictes electrònic de la
Corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) d’1 de juliol
de 2016. Per resolució de l’Alcaldia de 8 de juliol de 2016 es va aprovar la
rectificació d’un error material contingut a les bases, l’anunci de la qual s’ha
publicat en el BOPB de data 21 de juliol de 2016.
End ata 21 de juliol de 2016 es va aprovar la llista provisional dels/de les
aspirants admesos/es i exclosos/es amb l’exempció o no de la prova de català.
Atès que les persones que s’esmenten a continuació han procedit a justificar la
seva exempció de la prova de català mitjançant la presentació de certificats que
acrediten unes condicions acadèmiques equivalents al certificat de nivell
intermedi de català C, mitjançant les instàncies:

DATA

NÚM. REG.
ENTRADA

Al·legacions aportant documentació

15/07/2016 2016/4545

Presenta justificant nivell C de català amb instància reg.
entr. núm. 4828 de 22/07/2016

15/07/2016 2016/4532

Presenta justificant nivell C de català amb instància reg.
entr. núm. 4824 de 22/07/2016

FONAMENTS DE DRET:
Base Quarta de les Bases Específiques per a la constitució d’una borsa
d’auxiliars de biblioteca, aprovades per Decret de l’alcalde de data 20 de juny de
2016 i Base Sisena de les Bases Generals dels Processos Selectius de
l’ajuntament de Torelló (BOP de Barcelona núm. 197 de 16/08/2008).
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 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 definitiva d’admesos/es i exclosos/es següent:

ADMESOS/ES

DATA

NÚM. REG. ENTRADA

PROVA DE CATALÀ

08/07/2016

2016/4382

Exempt/a

08/07/2016

2016/4381

Exempt/a

11/07/2016

2016/4404

Exempt/a

11/07/2016

2016/4406

Exempt/a

13/07/2016

2016/4467

Exempt/a

14/07/2016

2016/4490

Exempt/a

15/07/2016

2016/4545

Exempt/a

15/07/2016

2016/4532

Exempt/a

15/07/2016

2016/4540

Exempt/a

EXCLOSOS/SES
Cap
Segon.- MODIFICAR la convocatòria dels membres del Tribunal per procedir a
la seva constitució el proper dia 26 de juliol de 2016 a les 9:00 h. al carrer Enric
Prat de la Riba, núm. 19 de Torelló, en lloc de les 8 inicialment prevista, al no ser
necessària la prova de català.
Tercer.- CONVOCAR totes les persones aspirants admeses les 10:00 del mateix
dia per tal de realitzar la resta de proves del concurs-oposició al carrer Enric Prat
de la Riba, núm. 19 de Torelló, atès que totes les persones aspirants han
acreditat el nivell exigit de coneixement de català.
Quart.- Fer pública aquesta resolució.

La qual cosa us comunico tot indicant-vos que aquest 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 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 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.
Tanmateix, els membres del tribunal poden ser recusats de conformitat amb
l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre si concorren les causes de
l’article 28 de la mateixa Llei.

Torelló, 25 de juliol de 2016
L’alcalde,

CPISR-1 C
Jaume Vivet
Soler

Firmado digitalmente por CPISR-1 C
Jaume Vivet Soler
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament de Torelló, ou=Alcaldia,
ou=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio, title=Alcalde, sn=Vivet Soler,
givenName=Jaume,
serialNumber=77105684R, cn=CPISR-1 C
Jaume Vivet Soler
Fecha: 2016.07.25 13:54:40 +02'00'

Jaume Vivet i Soler

