EDICTE
Es fa públic per al general coneixement que en data 31 de maig de 2016 s’ha
dictat la resolució d’Alcaldia que es transcriu a continuació:
“RELACIÓ DE FETS:
En data 12 de maig de 2016 es varen aprovar per resolució de l’alcalde, les
bases i la convocatòria per a la selecció dels plans d’ocupació de l’Ajuntament de
Torelló de 2016 finançats per la Diputació de Barcelona dins l’àmbit del
“Programa complementari de foment de l’ocupació local i de suport a la
integració social” en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019 ”, i es
va iniciar el període de presentació d’instàncies.
L’anunci es va fer públic al tauler d’anuncis, a la web municipal, al setmanari
Torelló i es varen publicar les ofertes a la Xarxa Xaloc de la Diputació de
Barcelona, mitjançant el Servei Local d’Ocupació.
En data 31 de maig de 2016 es van designar les persones que hauran de
procedir a la selecció dels candidats entre els aspirants presentats de conformitat
amb les bases del procés selectiu.
Una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies i revisada la
documentació aportada, correspon emetre la llista de persones admeses i
excloses de la selecció de conserge-neteja d’esports (Línia 2).
FONAMENTS DE DRET:
Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària
de 10 de març de 2016, adoptat per delegació de la presidència, pel qual
s’aprova el “Programa complementari de foment de l’ocupació local i de suport a
la integració social” i del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el
marc del Pla “Xarxa de Govern Local 2016-2019”.
Bases per a la selecció dels plans d’ocupació aprovades per resolució del dia 12
de maig de 2016 (Línia 2)
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 d’admesos i exclosos del procés selectiu de
conserge-neteja d’esports:

ADMESOS/ES:
DATA
17/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
23/05/2016
23/05/2016
23/05/2016

REGISTRE ENTRADA
2973
3123
3138
3149
3150
3200
3216
3228

EXCLOSOS/ES:
CAP
Segon.- Les entrevistes d’aquest procés de selectiu, per a les 5 persones que
hagin obtingut la major puntuació de la primera fase (valoració dels mèrits de les
persones aspirants) tindran lloc el dia 3 de juny de 2016, al carrer Ges d’Avall,
núm. 5- 1a. planta, a partir de les 11 del matí i fins a les 12:20 la darrera
entrevista. Una vegada realitzada la valoració d’aquesta primera fase es
determinaran les hores concretes per a cadascuna de les cinc persones
aspirants que han de realitzar la segona fase (entrevista) i es faran públiques a la
web i al tauler d’edictes.
Tercer .- Fer pública la present 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, 31 de maig de 2016
L’alcalde,

CPISR-1 C
Jaume Vivet
Soler
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