EDICTE
Es fa públic per al general coneixement que en data d’avui s’ha dictat la resolució
d’alcaldia que es transcriu a continuació:
“RELACIÓ DE FETS:
Mitjançant resolució de l’Alcaldia de data 7 de març de 2014 es van aprovar les bases
específiques i la convocatòria per a la creació, mitjançant el sistema de concursoposició de promoció interna d’una borsa de caporals de la Policia Local.
Les bases específiques es varen publicar al tauler d’edictes electrònic de la Corporació
i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 17 de març de 2014 i la
convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6589 de 25 de març
de 2014.
Per resolució de l’alcalde de data 30 d’abril de 2014 es va aprovar la llista provisional
d’admesos i exclosos i es va obrir un termini de 10 dies hàbils per a la presentació
d’al.legacions. El període d’al.legacions ha estat entre el 8 i el 20 de maig de 2014.
Dintre de l’esmentat termini no s’ha presentat cap al.legació.
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,
FONAMENTS DE DRET:
Base Quarta de les Bases Específiques per a la constitució d’una borsa de caporals
interins de la Policia Local, aprovades per Decret de l’alcalde de data 7 de març 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
NOM
EXPÓSITO DOMÍNGUEZ, FRANCISCO JOSÉ

PROVA DE
CATALÀ
APTE

EXCLOSOS/ES
NOM

CAUSA QUE MOTIVA
L’EXCLUSIÓ DEL PROCÉS

MÉNDEZ MARTÍN,
FRANCISCO

No compleix el requisit establert
a la base tercera, apartat e) de
les bases específiques, ja que
no és membre de cos de policia
local de Torelló

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, 21 de maig de 2014
L’alcalde,
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Jaume Vivet
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