ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
RECURSOS HUMANS
Núm Exp:X2017001384

EDICTE
Es fa públic per al coneixement general l’acta del tribunal de data 12 de juny de 2018,
del procés de selecció de plans d’ocupació finançats per la Diputació de Barcelona:

“ACTA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PLANS D'OCUPACIÓ DE
L'AJUNTAMENT DE TORELLÓ FINANÇATS PEL "PROGRAMA COMPLEMENTARI
DE FOMENT DE L'OCUPACIO LOCAL 2017-2018” EN EL MARC DEL PLA
"XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019" DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA:
LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR DE LA LLAR
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan: Tribunal de selecció
Número d’acta: 2/2018
Data: 12 de juny de 2018
Hora: 09:00
Lloc: edifici La Carrera
Expedient electrònic: X2017001384
Hi assisteixen:
Vocals:
Titular: Sra. Immaculada Molist Codina, treballadora social de de l’Ajuntament de
Torelló.
Titular: Sra. Carme Aligué Pagès, tècnica d’Ocupació de l’Ajuntament de Torelló
Titular: Sra. Julita La Haba Plans, tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Torelló, que actuarà de secretària del tribunal amb veu i sense vot.
Assessora: Sra. Roser Pérez Villegas, coordinadora de Benestar Social de
l’Ajuntament de Torelló.
Excusa la seva assistència la Sra. M. Àngels Villena Espejo, funcionària de
l’Ajuntament de Torelló
El tribunal està convocat a les 09:00 hores del matí a l’edifici de la Carrera de Torelló,
amb l’ordre del dia següent.
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Realització i valoració de l’entrevista

Mitjançant resolució de l’alcalde de data 17 d’abril de 2018 es van aprovar les bases
específiques i la convocatòria del procés selectiu d’un/a auxiliar de la llar, en règim de
personal laboral temporal, dels plans d’ocupació de l’Ajuntament de Torelló finançats
pel “Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018” en el marc del
Pla “Xarxa de governs locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona.
Les bases específiques es varen publicar a la web municipal, al tauler electrònic
d’edictes de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30
d’abril de 2018.
El tribunal va realitzar la valoració dels mèrits segons les bases de selecció, el dia 7 de
juny de 2018.
L’entrevista té una puntuació màxima de 20 punts i s’inicien les proves a les 9 i 10
hores.
D’acord amb el decret d’aprovació de la llista d’admesos i exclosos, l’entrevista està
prevista el dia 12 de juny de 2018 a partir de les 09:00 hores, a l’edifici de La Carrera,
segons l’ordre que s’estableixi en l’anunci de la convocatòria de les entrevistes,
començant per la persona el cognom de la qual comenci per la lletra D, de conformitat
amb el sorteig realitzat el dia 4 de maig de 2018 a la Secretaria municipal.
Una vegada realitzades el tribunal atorga per unanimitat les puntuacions següents:

NÚM. REG. ENT.

DATA

TOTAL

E2018003787
E2018003842
E2018003882
E2018003899
E2018003933
E2018003936
E2018003953
E2018003979

04/05/2018
07/05/2018
08/05/2018
09/05/2018
10/05/2018
10/05/2018
10/05/2018
11/05/2018

5,00
10,00
0,00
5,00
16,00
08,00
08,00
12,00
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A continuació el dia 13 de juny de 2018 les aspirants estan convocades per realitzar la
prova de català, equivalent al nivell A2 de la Direcció General de Política Lingüstíca, a
les 9 del matí a l’edifici la Cooperativa (C/Enric Prat de la Riba, 17-19-1r.). El tribunal
compta amb l’assistència de la tècnica de normalització lingüística, Sra. Judith Vidal
Perelló.
Per tant, es convoca les persones aspirants per a la realització de l’entrevista, el dia 13
de juny a l’edifici Enric Prat de la Riba, 17-19-1r.
La persona aspirant identificada amb el registre d’entrada núm. E2018003936 de
10/05/2018, ha presentat una justificació per causa de força major que l’impedeix
assistir el 13 a la prova de català, per la qual cosa està convocada per realitzar la
prova de català el dia 14 a les 8 del matí al carrer Enric Prat de la Riba, 17-19-1r.”

Contra els actes del tribunal cap la interposició del recurs d’alçada davant l’alcalde en
el termini màxim d’un mes.
Tot això sense perjudici que es vulgui interposar altres recursos.
Torelló, 12 de juny de 2018
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