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ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
RECURSOS HUMANS
Núm Exp:X2021011558

EDICTE

Es fa públic per al general coneixement que en data 3 de febrer de 2022 l’alcalde ha
dictat la resolució que es transcriu íntegrament a continuació:
“RELACIÓ DE FETS
Primer.- Mitjançant resolució de l’alcalde 2021DECR003517 de data 27 d’octubre de
2021 es van aprovar les bases específiques i la convocatòria del procés per a la selecció,
mitjançant concurs-oposició lliure, via estabilització de l’ocupació temporal, d’una plaça
de responsable de la ràdio de l’Ajuntament de Torelló, en règim de personal laboral fix.
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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 8 de novembre de 2021, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8544 de
data 16 de novembre 2021, i la convocatòria s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat núm.
280 de data 23 de novembre de 2021.
Tercer.- El termini de presentació de sol·licituds per a la participació en aquest procés
selectiu va transcórrer entre els dies 24 de novembre i 23 de desembre de 2021, ambdós
inclosos.
Quart.- Per resolució de l’alcalde 2022DECR000142 de data 19 de gener de 2022 es va
aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses en aquest procés selectiu. En
la mateixa resolució es va nomenar una part del Tribunal, quedant pendents de nomenar
dos/dues vocals titulars i dos/dues vocals suplents.
Cinquè.- Vist que en la mateixa resolució es va convocar el Tribunal per procedir a la seva
constitució el dia 2 de febrer de 2022, a les 09:00 hores del matí, però aquesta reunió va
ser suspesa i cal convocar el Tribunal en una altra data per a la seva constitució.
FONAMENTS DE DRET:
1. Bases específiques del procés per a la selecció, mitjançant concurs-oposició lliure,
via estabilització de l’ocupació temporal, d’una plaça de responsable de ràdio, en
règim de personal laboral fix, aprovades per resolució de l’alcalde
2021DECR003517 de data 27 d’octubre de 2021.
2. 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
resolució expressa i notificar-la en tots els procediments sigui quina sigui la seva
forma d’iniciació.
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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, 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:
Primer.- Nomenar les persones membres del Tribunal que estaven pendents de
designar:
Vocals:

Titular: Sr. Josep Pou Vilalta, a proposta de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent: Sra. Mireia Claramunt Humet, a proposta de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
Titular: Sra. Maria del Mar Mir, directora de Ràdio Calella
Televisió.
Suplent: Sr. Josep Martínez Lladó, cap de Cultura de l’Ajuntament
de Torelló.
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Segon.- Convocar telemàticament les persones membres del Tribunal per procedir a la
seva constitució el dia 4 de febrer de 2022, a les 13:00 hores del matí.
Tercer.- Convocar les persones aspirants admeses el dia 9 de febrer de 2022 a les
09:00 hores del matí al Museu de la Torneria (carrer de la Pau, 12-14) de Torelló, per a
la realització del segon exercici (prova teòrica) i de la primera fase del tercer exercici
(prova pràctica). La segona fase de la prova pràctica es realitzarà aquest mateix dia o
no, en funció del nombre d'aspirants i del desenvolupament de les proves realitzades en
aquesta data. Per a totes les proves les persones interessades han de portar el DNI per
a la seva identificació.
Quart.- Donar publicitat d’aquesta resolució a la pàgina web municipal i al tauler
electrònic d’edictes de la Corporació.
Cinquè.- 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 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.”

