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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 23 de desembre de 2021 l’alcalde
ha dictat la resolució que es transcriu íntegrament a continuació:
“RELACIÓ DE FETS
Primer.- Per 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 policia
local de l’Ajuntament de Torelló.
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Segon.- Les bases específiques es van 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.
Tercer.- De conformitat amb l’acta núm. 5/2021 de data 18 de novembre de 2021, el
tribunal qualificador d’aquest procés selectiu proposa la constitució d’una borsa de
treball amb les persones i l’ordre de prelació següents:

ORDRE

NOM

1

ROMERO FERNÁNDEZ, ANDREA

2

CORTÉS VIVES, ERIC

Quart.- Atès que en el procés selectiu s’han observat tots els tràmits legals i
reglamentaris i que les persones candidates proposades pel tribunal qualificador
reuneixen totes les condicions establertes a les bases de la convocatòria.
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 policia local de l’Ajuntament de
Torelló, aprovades per resolució de l’alcalde 2021DECR002125 de data 15 de juliol
de 2021.
1. L’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques disposa que l’Administració està obligada a dictar
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resolució expressa i notificar-la en tots els procediments sigui quina sigui la seva
forma d’iniciació.
2. 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, reguladora de bases del règim local, la legislació vigent en
matèria de règim local i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
RESOLC
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Primer.- Constituir una borsa de treball d’agents interins/es de policia local de
l’Ajuntament de Torelló, per cobrir de forma transitòria i per als supòsits previstos a
l’article 31 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, les necessitats urgents de la Policia
Local de Torelló que es puguin originar en el termini d’un any des de la seva constitució,
amb les persones i l’ordre de prelació següents:

ORDRE

NOM

1

ROMERO FERNÁNDEZ, ANDREA

2

CORTÉS VIVES, ERIC

Segon.- Donar per finalitzat el procés selectiu convocat per resolució de l’alcalde de data
15 de juliol de 2021, per a la constitució d’una borsa d’agents interins/es de policia local
de l’Ajuntament de Torelló.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, a la Junta de Personal
i al departament d’Intervenció municipal.
Quart.- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada,
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els
Jutjats del Contenciós-Administratiu de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
Alternativament, si el vostre domicili és en una altra província, el recurs contenciósadministratiu podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos administratius amb
competència territorial a la província de la localitat on residiu.
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En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu
-silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva
interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- es podrà interposar recurs
contenció administratiu en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en què, d’acord
amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.”

