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ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
RECURSOS HUMANS
Núm Exp:X2021006715

EDICTE

Es fa públic per al general coneixement que en data d’avui l’alcalde ha dictat la
resolució que es transcriu íntegrament a continuació:
“RELACIÓ DE FETS
Primer.- Mitjançant resolució de l’alcalde 2021DECR002125 de data 15 de juliol de
2021 es van aprovar les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu,
mitjançant concurs-oposició lliure, per a la constitució d’una borsa d’agents interins/es
de la Policia Local de l’Ajuntament de Torelló.
Segon.- Les bases específiques es varen publicar al tauler electrònic d’edictes de la
Corporació, a la pàgina web municipal i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 22 de juliol de 2021, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8470 de
data 2 d’agost de 2021, juntament amb la convocatòria.
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Tercer.- El termini de presentació de sol·licituds per a la participació en aquest procés
selectiu ha transcorregut entre els dies 3 i 23 d’agost de 2021, ambdós inclosos.
Quart.- Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, correspon que l’alcalde
de la Corporació dicti resolució declarant aprovada la llista provisional de les persones
aspirants admeses i excloses, i ordeni o faci públics altres tràmits d’aquest procés
selectiu.
FONAMENTS DE DRET
1. Bases específiques del procediment selectiu, mitjançant concurs-oposició lliure,
per a la constitució d’una borsa d’agents interins/es de la Policia Local de
l’Ajuntament
de Torelló,
aprovades
per
resolució
de
l’alcalde
2021DECR002125 de data 15 de juliol de 2021.
2. L’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu
Comú de l’Administració Pública 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,
3. Considerant allò previst en el decret de l’alcaldia de data 21 de juny de 2019
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 legislació vigent en matèria de
règim local, i l’article 53 del decret legislatiu 2/2003 pel que s’aprova el text refós de la
llei municipal de règim local de Catalunya.
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RESOLC:
Primer.- Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses següent:
ADMESOS/ES
NOM

DNI

PROVA DE CATALÀ

ACOSTA MOLINA, JOSE MANUEL

***5712**

EXEMPT

AJDIR LENTI, OMAR

***4121**

EXEMPT

ATANASOV TRAYANOV, RADOSTIN

***3882**

NO EXEMPT

CORTÉS VIVES, ERIC

***9377**

EXEMPT

FERRER PUJOL, ELISABET

***4464**

EXEMPTA

GIRBAU PORTA, ORIOL

***4447**

EXEMPT

GUTIERREZ CHECA, FRANCESC

***4656**

NO EXEMPT

HEMMIT AFOUHAT, MOUSTAFA

***5150**

EXEMPT

HIDALGO AYALA, MARCOS

***5276**

EXEMPT

JAARANI EL MADANI, SOUFIANE

***5404**

NO EXEMPT

LOPEZ MARTINEZ, JUDIT

***9193**

EXEMPTA

MANCILLA MUÑOZ, ELISABET

***2814**

EXEMPTA

MORENO DOLIU, CLAUDIA

***8105**

EXEMPTA

MUÑOZ CASAS, RUBEN

***7675**

EXEMPT

MUROS LOPEZ, MANUEL

***1298**

EXEMPT

PADRÓ ESCAYOLA, MARTA

***6738**

EXEMPTA

PALLAROLS MUÑOZ, GUILLEM

***4188**

EXEMPT

PEREZ JIMENEZ, CRISTINA

***5220**

EXEMPTA

REAL FERNANDEZ, SANTIAGO

***1381**

EXEMPT

ROMERA PAREJA, JOSE MANUEL

***1252**

EXEMPT

ROMERO ALONSO, GERARD

***9407**

EXEMPT

ROMERO FERNANDEZ, ANDREA

***3527**

EXEMPTA

RUIZ RIDRIGUEZ, ALBERTO

***4462**

EXEMPT
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SINGH, SUKHWINDER

***9346**

EXEMPT

SUAREZ VERGES, AITOR AMOS

***8607**

EXEMPT

VALDERRAMA PINO, MIGUEL

***7149**

EXEMPT

EXCLOSOS/ES
NOM
BOGAS PADILLA,
PEDRO

CARDENAL VARGAS,
MARIA PATRICIA

AJUNTAMENT DE TORELLO
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Podeu comprovar l’autenticitat del document a la Seu
Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

ENRÍQUEZ MARQUÉS,
YASMINA

DNI
***2772**

***8254**

-

ESCALERA CLEMARES,
MARIA EUGENIA

**3397**

FERNANDEZ DORADO,
OSCAR

***0462**

GALINDO MORENO,
CAROLINA

***5960**

GARCIA MARTINEZ,
OSCAR

***8349**

GONZALEZ RUIZ,
ROSA MARIA

***0605**

HERRERO ESTAFANELL,
MARTA

***0791**

CAUSA QUE MOTIVA L’EXCLUSIÓ
Manca presentació d’instància normalitzada.
- Disposició 4a de les bases, punts 3 i 4.
Manca presentació d’instància normalitzada i
manca de pagament de la taxa.
- Disposició 4a de les bases, punts 3 i 4.
- Disposició 5a de les bases, punt 1 i 2.
Manca presentació d’instància.
- Disposició 5a de les bases, punt 4.
Manca pagament de la taxa.
- Disposició 5a de les bases, punt 1 i 2.
Manca pagament de la taxa.
- Disposició 5a de les bases, punt 1 i 2.
Manca presentació d’instància normalitzada i
manca de pagament de la taxa.
- Disposició 4a de les bases, punts 3 i 4.
- Disposició 5a de les bases, punt 1 i 2.
Manca pagament de la taxa.
- Disposició 5a de les bases, punt 1 i 2.
Manca presentació d’instància normalitzada i
manca de pagament de la taxa.
- Disposició 4a de les bases, punts 3 i 4.
- Disposició 5a de les bases, punt 1 i 2.
Manca pagament de la taxa.
- Disposició 5a de les bases, punt 1 i 2.

PROVA DE
CATALÀ
EXEMPT

EXEMPTA

-

EXEMPTA

EXEMPT

EXEMPTA

EXEMPT

EXEMPTA

EXEMPTA
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HURTADO RAMISA,
FRANCESC

LAMRANI ALBANCHEL,
SAMIRA

LHAJJI NOUALI,
IBTISSAM

***7139**

***4223**

***2602**

LOPEZ MORENO,
NEUS

***4954**

PAEZ MELERO, ORIOL

***5977**

RODENAS MORENO,
ANDRÉS

***8332**

RODRÍGUEZ AMILLS,
VÍCTOR

***6393**

SEDÓ MOLTÓ, SARA

***7225**

Manca pagament de la taxa.
- Disposició 5a de les bases, punt 1 i 2.
Manca presentació d’instància normalitzada i
manca de pagament de la taxa.
- Disposició 4a de les bases, punts 3 i 4.
- Disposició 5a de les bases, punt 1 i 2.
Manca presentació d’instància normalitzada i
manca de pagament de la taxa.
- Disposició 4a de les bases, punts 3 i 4.
- Disposició 5a de les bases, punt 1 i 2.
Manca presentació d’instància normalitzada i
manca de pagament de la taxa.
- Disposició 4a de les bases, punts 3 i 4.
- Disposició 5a de les bases, punt 1 i 2.
Manca pagament de la taxa.
- Disposició 5a de les bases, punt 1 i 2.
Manca pagament de la taxa.
- Disposició 5a de les bases, punt 1 i 2.
Manca pagament de la taxa.
- Disposició 5a de les bases, punt 1 i 2.
Pagament fora de termini.
- Disposició 5a de les bases, punt 1 i 2.

EXEMPT

EXEMPTA

EXEMPT

EXEMPTA

EXEMPT

EXEMPT

EXEMPT

EXEMPTA

Segon.- Atorgar a les persones aspirants un termini de deu dies hàbils, de conformitat
amb la base quarta 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 (LPAC), per presentar reclamacions contra la llista
provisional de persones admeses i excloses, des de l’endemà de la publicació del
corresponent edicte al tauler d’anuncis de la Corporació. Se les adverteix que, en cas
que no esmenin dins d’aquest termini el defecte a elles imputable que sigui motiu de la
seva exclusió, es considera que desisteixen de la seva petició. La llista provisional
esdevindrà definitiva si transcorregut aquest ermini no es presenten esmenes.
Tercer.- Nomenar les persones membres del tribunal que han de valorar els exercicis
del procés selectiu:
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President/a:

Titular: Sra. Montserrat Freixa Costa, secretària de l’Ajuntament
de Torelló
Suplent: Sra. Gemma Carretero, arxivera municipal de
l’Ajuntament de Torelló

Vocals:

Titular: Sr. Sergi Gràcia Ekdahl, cap de la Policia Local de
l’Ajuntament de Torelló
Suplent: Sr. Francesc Villena Rovira, sergent de la Policia Local
de l’Ajuntament de Torelló
Titular: Sr. David Rayo Guarnido, a proposta de la Direcció
General d’Administració de Seguretat
Suplent: Sr. Arnau Fernández Mallafré, a proposta de la Direcció
General d’Administració de Seguretat
Titular: Sra. Míriam Gonzalez Calvo, a proposta de l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya
Suplent: Sr. Ferran Martínez Castillo, a proposta de l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya
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Secretari/ària:

Titular: Sra. Julita La Haba Plans, responsable de gestió de
Recursos Humans de l’Ajuntament de Torelló, que actuarà amb
veu i vot.
Suplent: Sra. Anna Fernàndez Ramos, funcionària de carrera de
l’Ajuntament de Torelló.

Quart.- Convocar les persones membres titulars del tribunal per procedir a la seva
constitució el dia 16 de setembre de 2021, a les 09:00h del matí, a l’edifici Espona
(oficines municipals), al carrer Ges Avall, núm. 5 de Torelló, sens prejudici que puguin
convenir aquesta constitució per mitjà d’un sistema telemàtic.
Cinquè.- Convocar les persones aspirants admeses per a la realització del primer
exercici (prova cultural) el dia 22 de setembre de 2021, a les 10:00h del matí, a la Sala
Polivalent (Passatge dels Esports, 28) de Torelló. Per a totes les proves les persones
interessades han de portar el DNI per a la seva identificació.
Sisè.- El dia, lloc i l’hora de les proves restants (aptituds físiques, psicotècnic i prova
de català si s’escau) quedaran subjectes de publicació, en tant es disposi del calendari
per realitzar-les.
Setè.- Donar publicitat d’aquesta resolució a la pàgina web municipal i al tauler
electrònic d’edictes de la Corporació.
Vuitè.- Per a les persones aspirants que han resultat excloses, aquest 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 publicació d’aquest acte administratiu, 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 (LPAC).
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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
LPAC. 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.”

