ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
RECURSOS HUMANS
Núm Exp:X2019007164

EDICTE
Es fa públic per a general coneixement que en data 23 d’agost de 2019 s’ha dictat la
resolució de l’alcalde que es transcriu literalment a continuació:
“RELACIÓ DE FETS
Primer.- Per resolució de l’alcalde de data 2 d’agost de 2019 es varen aprovar les bases
específiques i la convocatòria per a la selecció d’un/a administratiu/va dels plans
d’ocupació de l’Ajuntament de Torelló, finançats pel “Programa complementari de millora
de l’ocupabilitat 2019 (2a. edició)” en el marc del Pla “Xarxa de governs locals 20162019”, en la línia de suport a la millora de l’ocupabilitat (línia 1): Modalitat de suport als
plans locals d’ocupació.
Segon.- Les bases específiques es varen publicar a la pàgina web de l’Ajuntament de
Torelló, al tauler d’edictes electrònic de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de data 8 d’agost de 2019, així com a la Xarxa Xaloc de la Diputació de
Barcelona.
Tercer.- El termini de presentació d’instàncies ha transcorregut entre els dies 9 i 19
d’agost de 2019, ambdós inclosos.
Quart.- Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i revisada la
documentació aportada per les persones interessades, correspon que l’alcalde de la
Corporació dicti resolució declarant aprovada la llista provisional de les persones
aspirants admeses i excloses en el procés selectiu d’un/a administratiu/va.
FONAMENTS DE DRET
1. Anunci de la Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 18 d’abril de 2019,
d’aprovació del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a.
edició)”, del seu règim regulador i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa
de governs locals 2016-2019”.
2. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
3. L’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques disposa que l’Administració està obligada a dictar
resolució expressa en tots els procediments i a notificar-la qualsevol que sigui la
seva forma d’iniciació.
4. Considerant allò previst en el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 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 de 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 i de règim local de Catalunya.
PROPOSO
Primer.- Aprovar la llista de les persones admeses i excloses amb el número de
referència següent:
ADMESOS/ES
DATA REG.
ENTRADA

DNI

14/08/2019

***4438**

BALAGUER SELLÉS, GUILLEM

Exempt

14/08/2019

***1989**

LLOPART LEIVA, MARTA

Exempta

16/08/2019

***5938**

TONEU DEVESA, ARNAU

No Exempt

16/08/2019

***5377**

MORA PONS, SÍLVIA

Exempta

16/08/2019

***0397**

VIDAL COMBALIA, FELIP

Exempt

19/08/2019

***3338**

FERNANDEZ FERNANDEZ, VIRGINIA

Exempta

NOM

PROVA DE
CATALÀ

EXCLOSOS/ES
Cap
Segon.- Nomenar els membres del tribunal que han de valorar els exercicis del procés
selectiu:


President/a:
Titular: Sr. Climent Panicot Bonet, arquitecte tècnic de l’Ajuntament de
Torelló
Suplent: Sr. Joan Dot Salarich, tècnic d’Educació de l’Ajuntament de Torelló



Vocals:
Titular: Sra. Carme Aligué, tècnic d’ocupació de l’Ajuntament de Torelló
Suplent: Sr. Josep Martínez Lladó, cap de cultura de l’Ajuntament de Torelló
Titular: Sra. Montserrat Martí Pradell, tècnica de formació per al treball de
l’Ajuntament de Torelló
Suplent: Sra. Carme Camprubí Escalé, agent socioeducativa de l’Ajuntament
de Torelló



Secretari/ària, que actuarà amb veu i sense vot:

Titular: Julita La Haba i Plans, responsable de Recursos Humans de
l’Ajuntament de Torelló
Suplent: Francesc Ojeda i Briones, funcionari de l’Ajuntament de Torelló
Tercer.- Convocar els/les membres del tribunal per procedir a la seva constitució el dia
26 d’agost de 2019 a les 08:20 hores del matí al carrer Enric Prat de la Riba, 17-19 de
Torelló.
Quart.- Convocar les persones admeses el dia 26 d’agost de 2019 a les 9 hores del matí
al carrer Enric Prat de la Riba, 17-19 de Torelló per realitzar la prova pràctica. En el cas
que alguna de les persones aspirants que es presentin no hagi acreditat el nivell de
català exigit, la prova es realitzarà amb posterioritat a aquella.
Cinquè.- Donar publicitat d’aquesta resolució a la pàgina web i al tauler electrònic d’edictes
de la Corporació.
Sisè.- Per les persones aspirants que han resultat excloses i contra l’acte pel qual es
declara les persones aspirants no exemptes de realitzar la prova de català, 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.
En la resta de casos, aquest acte 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 40.2 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. 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.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient”.

