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:
“Mitjançant resolució de l’Alcaldia de data 14 de febrer de 2011 es van aprovar les
bases específiques i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs
oposició lliure d’una plaça de tècnic/a en diversitat i ciutadania en règim de personal
laboral fix.
Les bases específiques es varen publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona d’1 de març de 2011 i la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 5842 de 22 de març de 2011 i al tauler d’anuncis de l’ajuntament.
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de l’esmentat procés de
selecció, correspon que l’alcalde de la Corporació dicti resolució declarant aprovada la
llista provisional dels aspirants admesos i exclosos i ordeni o faci públics altres tràmits
d’aquest procés selectiu.
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:
1r .- APROVAR la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es següent:
ADMESOS/ES
Núm
Reg.

NOM

1782 PAYAN DURAN, M. JOSEP

DNI

PROVA DE CATALÀ

33946737W EXEMPTA

EXCLOSOS/ES
Núm
Reg.
1781

NOM
SANJUAN MARROQUIN,
CARLES

DNI

MOTIU DE L’EXCLUSIÓ

46942442V MANCA DE TITULACIÓ

El motiu de l’exclusió del sr. Marroquin és la manca de la titulació exigida en la base
quarta de les bases específiques de la convocatòria.

2n.- ATORGAR als aspirants un termini de deu dies hàbils d’acord amb la base sisena
de les bases generals que regulen els processos selectius de l’ajuntament de Torelló
(BOP núm. 197 de 16 d’agost de 2008) de la convocatòria i amb l’article 71 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de
Procediment Administratiu Comú, en la nova redacció donada per la Llei 4/1999, de 13
de gener per presentar reclamacions contra la llista d’admesos i exclosos, des de
l’endemà de la publicació al tauler d’anuncis de la Corporació del corresponent edicte.
Se’ls adverteix que, en cas que no esmenin dins d’aquest termini el defecte a ells
imputable que hagi motivat la seva exclusió, es considera que desisteixen de la seva
petició. La llista provisional esdevindrà definitiva si transcorregut aquest termini no es
presenten al.legacions.

3r. NOMENAR els membres del tribunal que han de valorar els exercicis del procés
selectiu:
Presidenta: M. Isabel Sanchez López, educadora social
Suplent:
Marta Sanglas Vilar, treballadora social
Vocals:
Titular: David Camps Fontarnau, a proposta de l’Escola d’Administració
Pública
Suplent: Manuel Costa Torrentellé, a proposta de l’Escola d’Administració
Pública
Titular: Julita La Haba Plans, responsable de recursos humans
Suplent: Climent Panicot Bonet, funcionari de l’ajuntament
Titular: Marcel Barjuan Lloreda, educador social, a proposta del Consell
Comarcal d’Osona.
Suplent: Anna Rufí Vilà, responsable de serveis socials, a proposta del Consell
Comarcal d’Osona.
Secretària: Montserrat Freixa Costa, secretària de la Corporació
Suplent: Gemma Carretero Verdaguer, funcionària de la Corporació
4rt. CONVOCAR els membres del Tribunal per tal d’efectuar el procés selectiu el
proper dia 28 de juny de 2011 a les 9 del matí a l’edifici de la Cooperativa (C. Enric
Prat de la Riba, 17-19 1a. planta. )
5è. CONVOCAR el mateix dia 28 de juny de 2011 a 2/4 de 10 del matí a l’edifici de la
Cooperativa (C. Enric Prat de la Riba, 17-19 1a. planta ) els/les aspirants que resultin
definitivament admesos/es per tal de realitzar les proves del procés selectiu.”

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, 6 de maig de 2011
L’alcalde,

Miquel Franch i Ferrés

