EDICTE
Es fa públic per al general coneixement que en data 13 de setembre de 2017
s’ha dictat la resolució de l’alcalde que es transcriu a continuació:
“RELACIÓ DE FETS:
Mitjançant resolució de l’alcalde de data 13 de juny de 2017 es van aprovar les
bases específiques i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una
plaça de conserge d’instal·lacions educatives en règim de personal laboral fix de
l’Ajuntament de Torelló i la constitució d’una borsa de treball per cobrir
temporalment les vacants i/o substitucions que es puguin originar en el termini de
dos anys en aquest lloc de treball a l’Ajuntament de Torelló.
Les bases específiques es varen publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 4 de juliol de 2017, i la convocatòria al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 7410 de data 12 de juliol de 2017 i al Butlletí
Oficial de l’Estat núm. 187 de data 7 d’agost de 2017.
El termini de presentació d’instàncies ha transcorregut entre els dies 8 i 28
d’agost de 2017, ambdós inclosos. El registre amb data posterior correspon a un
error del registre telemàtic, que ha calgut esmenar.
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de l’esmentat
procés de selecció i revisada la documentació, correspon que l’alcalde de la
Corporació dicti resolució declarant aprovada la llista provisional dels/de les
aspirants admesos/es i exclosos/es, i ordeni o faci públics altres tràmits d’aquest
procés selectiu.
FONAMENTS DE DRET:
Bases Quarta i Cinquena de les Bases Específiques del procediment de selectiu
per a la provisió d’una plaça de conserge d’instal·lacions educatives en règim de
personal laboral fix, aprovades per resolució de l’alcalde de data 13 de juny de
2017 i Bases Quarta, Cinquena i 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 de les persones admeses i excloses amb
el número de referència següent:
ADMESOS/ES
DATA

NÚM. REG.
ENTRADA

PROVA DE CATALÀ

08/08/2017

2017/6716

Exempt/a

08/08/2017

2017/6718

Exempt/a

09/08/2017

2017/6740

Exempt/a

11/08/2017

2017/6777

No exempt/a

11/08/2017

2017/6771

Exempt/a

11/08/2017

2017/6781

Exempt/a

14/08/2017

2017/6790

Exempt/a

14/08/2017

2017/6792

No exempt/a

15/08/2017

2017/6799

Exempt/a

16/08/2017

2017/6812

Exempt/a

17/08/2017

2017/6829

Exempt/a

18/08/2017

2017/6840

Exempt/a

21/08/2017

2017/6860

Exempt/a

22/08/2017

2017/6874

No exempt/a

22/08/2017

2017/6879

Exempt/a

22/08/2017

2017/6881

Exempt/a

23/08/2017

2017/6891

No exempt/a

23/08/2017

2017/6892

No exempt/a

23/08/2017

2017/6894

No exempt/a

24/08/2017

2017/6908

Exempt/a

24/08/2017

2017/6923

Exempt/a

24/08/2017

2017/6929

Exempt/a

25/08/2017

2017/6932

No exempt/a

25/08/2017

2017/6947

Exempt/a

25/08/2017

2017/6950

No exempt/a

28/08/2017

2017/6954

No exempt/a

07/09/2017

2017/7265

Exempt/a

EXCLOSOS/ES
DATA

NÚM. REG.
ENTRADA

16/08/2017

2017/6806

Manca de presentació d’instància normalitzada i
manca d’acreditació de la titulació requerida.

No exempt/a

25/08/2017

2017/6942

Manca d’acreditació de la titulació requerida.

No exempt/a

28/08/2017

2017/6964

Manca d’acreditació de la titulació requerida i
manca de pagament de la taxa corresponent.

No exempt/a

28/08/2017

2017/6955

Manca d’acreditació de la titulació requerida.

No exempt/a

CAUSA QUE MOTIVA L’EXCLUSIÓ

PROVA DE
CATALÀ

Segon.- ATORGAR als/a les aspirants un termini de deu dies hàbils d’acord amb
la base cinquena de les Bases Específiques que regeixen aquesta convocatòria i
amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, per presentar reclamacions contra la
llista d’admesos/es i exclosos/es, 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: Sra. Montserrat Freixa Costa, secretària de l’Ajuntament de Torelló
Suplent: Sra. Gemma Bau Puig, interventora de l’Ajuntament de Torelló
Vocals:
Titular: Sra. Gemma Riera Ferre, a proposta de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya
Suplent: Sra. M. Teresa Muntal Jordà, a proposta de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya
Titular: Joan Dot Salarich, tècnic d’Educació de l’Ajuntament de Torelló
Suplent: Carme Camprubí Escalé, agent socioeducatiu de l’Ajuntament
de Torelló
Titular: Antoni Colomo Cruz, tècnic d’Esports de l’Ajuntament de Torelló
Suplent: Josep Martínez Lladó, tècnic de Cultura de l’Ajuntament de
Torelló

Secretària:
Julita La Haba i Plans, funcionària de l’Ajuntament de Torelló
Suplent: Francesc Ojeda i Briones, funcionari de l’Ajuntament de Torelló
Quart.- CONVOCAR els membres del tribunal per procedir a la seva constitució
el dia 2 d’octubre de 2017 a les 09:00 hores del matí al carrer Ges d’Avall, núm.
5 de Torelló.
Cinquè.- CONVOCAR els/les aspirants que no hagin justificat la seva exempció
de la prova de català per tal d’efectuar-la el dia 4 d’octubre de 2017 a les 10:30
hores del matí al carrer Enric Prat de la Riba, 17-19 de Torelló. A continuació, els
aspirants que no hagin acreditat la nacionalitat espanyola hauran de realitzar la
prova de llengua castellana prevista a les bases específiques que regulen aquest
procés selectiu.
Sisè.- CONVOCAR els/les aspirants que hagin superat la prova de català, i si
escau la prova de castellà, i els/les exempts/es de realitzar aquestes proves el
dia 9 d’octubre de 2017 a les 08:30 hores al carrer Enric Prat de la Riba, 17-19
de Torelló, per tal de realitzar el segon exercici (prova teòrica) i el tercer exercici
(prova pràctica) i, si escau en funció de l’horari, l’entrevista. En cas que la
realització d’aquesta no sigui possible per raó de temps, en el mateix dia
s’establirà la data d’aquesta prova.
Setè.- DONAR publicitat d’aquesta resolució a la pàgina web i al tauler electrònic
d’edictes de la Corporació.”

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 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.
Tanmateix, els membres del tribunal poden ser recusats de conformitat amb
l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, si
concorren les causes de l’article 23 de la mateixa Llei.

Torelló, 13 de setembre de 2017
L’alcalde,
CPISR-1 C
Jaume
Vivet Soler
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