EDICTE
Es fa públic per al general coneixement que en data 10 de juny 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 (Línia 1 i 2) 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.
Per resolució de l’alcalde de 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. I per resolució d’1
de juny de 2016 es va ampliar el nombre de membres del tribunal.
En data 8 de juny de 2016 es va aprovar la llista de persones admeses del
procés de selecció de dos plans d’ocupació d’auxiliar administratiu/iva (Línia 1).
En data 9 de juny de 2016 l’òrgan de selecció del pla d’ocupació d’auxiliar
administratiu/va i va emetre per unanimitat les valoracions de la primera fase del
procés selectiu de conformitat amb els mèrits aportats per les persones aspirants
i es va convocar les cinc persones que van obtenir la major puntuació per a la
realització de la fase d’entrevista.
En data 10 de juny de 2016 el referit òrgan de selecció ha procedit a la
realització de la fase d’entrevista, amb el resultat que dues de les persones
seleccionades per a la fase d’entrevista han renunciat a participar en el procés
selectiu per la qual cosa el tribunal ha procedit a proposar per a la fase
d’entrevista les dues persones següents de la llista en ordre de major puntuació,
les quals han realitzat també les entrevistes en el dia d’avui.
L’òrgan de selecció ha emès per unanimitat les valoracions del procés selectiu
de conformitat amb els mèrits aportats per les persones aspirants i les
entrevistes realitzades.

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 1.
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.- DECLARAR excloses del procés selectiu les persones que han
renunciat en la fase d’entrevista a continuar amb la seva participació en la
selecció dels plans d’ocupació d’auxiliar administratiu.

DATA

REGISTRE
D'ENTRADA Núm.

23/05/2016
23/05/2016

3201
3211

Segon.- FER PÚBLIQUES les puntuacions de la fase de concurs i la fase
d’entrevista del procés selectiu del pla d’ocupació d’auxiliar administratiu-va dels
plans d’ocupació de l’Ajuntament de Torelló finançats per la Diputació de
Barcelona de 2016:

DATA
PRESENTACIÓ
INSTÀNCIA

REGISTRE
D'ENTRADA
NÚM.

PUNTUACIÓ TOTAL
1a. FASE

PUNTUACIÓ TOTAL
2a. FASE

PUNTUACIÓ
TOTAL

23/05/2016
17/05/2016
23/05/2016
20/05/2016
19/05/2016

3207
2952
3239
3135
3095

6,50
3,50
3,50
3,15
3,10

2,00
2,00
5,50
5,75
6,50

8,50
5,50
9,00
8,90
9,60

Tercer.- CONVOCAR l’aspirant amb registre 3095 de 19 de maig de 2016 de
major puntuació que ha sortit seleccionada per realitzar un dels dos plans
d’ocupació ofertats per tal que passi a realitzar la prova de nivell de català, atès
que no consta l’acreditació d’aquest requisit, el proper dilluns dia 13 de juny de
2016 a les 8:15 a l’edifici de la cooperativa.

Quart.- FER PÚBLICA aquesta resolució a la web municipal i al tauler d’edictes
electrònic.”
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.

Torelló, 13 de juny de 2016
L’alcalde,

CPISR-1 C
Jaume Vivet
Soler
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