EDICTE
Es fa públic per al general coneixement que en data 5 de maig de 2014, 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.
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.
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 de
2014 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 provisional d’admesos/es i exclosos/es següent:
ADMESOS/ES

NOM
EXPÓSITO DOMÍNGUEZ, FRANCISCO JOSÉ

EXCLOSOS/ES

PROVA DE
CATALÀ
APTE

Francisco Méndez Martín, atès que no compleix el requisit establert a la base
tercera, apartat e) de les bases específiques. El sr. Méndez no és membre del cos
de policia local de Torelló.
Segon.- ATORGAR als aspirants un termini de deu dies hàbils d’acord amb la base
quarta de les Bases Específiques que regeixen aquesta 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.
Tercer. NOMENAR els membres del tribunal que han de valorar els exercicis del
procés selectiu:
Presidenta: Montserrat Freixa i Costa, secretària de l’ajuntament de Torelló
Suplent:
Isabel Vilà i Centrich, interventora de l’ajuntament de Torelló
Vocals:
Titular: Antoni Jurjo Sanmiguel, a proposta de la la Subdirecció General de
Coordinació de la Policia de Catalunya
Suplent: Jesús Ignacio Calvo i Barea, a proposta de la Subdirecció General de
Coordinació de la Policia de Catalunya.
Titular: Jordi Niñerola i Maymí, a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya
Suplent: M. Lourdes Rota i Benito, a proposta de l’Institut de Seguretat Pública
de Catalunya
Titular: Sergi Gràcia i Ekdahl, inspector en Cap de la Policia Local de Torelló
Suplent: Francesc Villena Rovira, sergent de la policia local de Torelló
Titular: Joan Salvans Codina, funcionari ajuntament de Manlleu.
Suplent: José Luís Sànchez Alejandre, funcionari ajuntament de Manlleu.
Secretari:
Titular: Julita La Haba i Plans, funcionària de l’ajuntament de Torelló
Suplent: Francesc Ojeda i Briones, funcionari de l’ajuntament de Torelló
El/La secretari/ària actuarà amb veu i sense vot.
Quart.- CONVOCAR els membres del Tribunal per a la seva constitució i inici del
procés selectiu el dia el proper dia 22 de maig de 2014 a les 09:00 hores del matí al
carrer Ges d’Avall, núm. 5.
Cinquè.- CONVOCAR als/a les aspirants que hagin resultat exempts o aptes de la
prova de català, el dia 23 de maig de 2014 a les 10 hores per a la realització del
segon exercici (prova psicotècnica). Aquest exercici es realitzarà a l’Institut de
Seguretat Pública (Ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km. 13,5). Els aspirants hauran de
dirigir-se al cos de guàrdia per tal que els informin del lloc on es realitzaran les proves.
Els/les aspirants hauran d’identificar-se mitjançant el seu D.N.I. i hauran de portar
llapis, goma d’esborrar i bolígraf.

Sisè.- CONVOCAR als/a les aspirants que hagin superat l’exercici psicotècnic, el dia
30 de maig de 2014 a les 10 del matí al carrer Enric Prat de la Riba, núm. 19 per a la
realització del tercer exercici (pràctic).
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, 7 de maig de 2014
L’alcalde,

CPISR-1
Jaume Vivet
Soler

Firmado digitalmente por CPISR-1 Jaume
Vivet Soler
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament de Torelló, ou=Alcaldia,
ou=Serveis Públics de Certificació CPISR-1,
ou=Vegeu https://www.catcert.cat/verCPISR-1
(c)03, sn=Vivet Soler, givenName=Jaume,
serialNumber=77105684R, cn=CPISR-1 Jaume
Vivet Soler
Fecha: 2014.05.07 14:39:55 +02'00'

Jaume Vivet i Soler

