Subgrup de classificació: C2
Classificació: Escala d’Administració Especial
Subescala serveis especials.
Classe: Policia Local
Denominació de la plaça: agent de policia local
Número de vacants: 1
Places de la plantilla de personal funcionari:
Subgrup de classificació: A1
Classificació: Escala Administració General.
Subescala Tècnica
Denominació de la plaça: tècnic/a d’Administració General
Número de vacants: 1
Segon.- Revocar parcialment l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019 pel que fa a les
places, de la qual es deixen sense efecte la inclusió de les places següents:
Places plantilla de personal laboral fix
Assimilable grup de classificació: A2
Denominació de la plaça: coordinador/a PTT
Número de vacants: 1
Assimilable grup de classificació: C1
Denominació de la plaça: col·laborador/a ràdio (temps parcial)
Número de vacants: 1
Tercer.- Aprovar l’oferta d’ocupació pública 2022 per a l’estabilització de l’ocupació
temporal de conformitat amb les disposicions establertes en la Llei 20/2021 de 28 de
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Places de la plantilla de personal funcionari incloses en l’article 19.U.9 de la Llei de
Pressupostos Generals de l’estat per al 2018,

Data 27-5-2022

“Primer.- Declarar caducades les places incloses a l’oferta pública d’ocupació de l’any
2018 aprovades per Decret de l’alcalde de data 21 de desembre de 2018, següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

D’acord amb l’article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, es publica la
resolució de l’alcalde de Torelló de data 25 de maig de 2022, la part resolutiva de la qual
es transcriu íntegrament a continuació:
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ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
RECURSOS HUMANS
Núm Exp:X2022006527

Subgrup de classificació: C1
Classificació: Escala: Administració General.
Subescala Administrativa
Denominació de la plaça: administratiu/iva
Número de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs-oposició
PERSONAL LABORAL
Places de personal funcionari de carrera a l’empara de la disposició addicional sexta i
vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de
la temporalitat en l’ocupació publica:
Assimilable grup de classificació: A2
Denominació de la plaça: coordinador/a PTT
Número de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs
Assimilable grup de classificació: C1
Denominació de la plaça: col·laborador/a ràdio (temps parcial)
Número de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs
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Subgrup de classificació: A1
Classificació: Escala: Administració General.
Subescala Tècnica
Denominació de la plaça: tècnic/a d’administració general
Número de vacants: 1
Sistema de selecció: concurs-oposició
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Places de personal laboral fix a l’empara de l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació publica:

Data 27-5-2022

PERSONAL FUNCIONARI

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

OFERTA PÚBLICA 2022 D’ESTABILITZACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL
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desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública
amb el contingut següent:

Quart.- Publicar aquesta oferta al Butlletí Oficial de la Provincial, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al Web de l’Ajuntament.
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Cinquè.- Notificar aquesta resolució als representats de personal de la Corporació.
Sisè.- Comunicar als òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui, i trametre
còpia a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
Setè.- Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre i
a bon fi i execució del precedent acord i declarar que contra aquest acte que exhaureix
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 27-5-2022

Torelló, 25 de maig de 2022
L’alcalde, Marçal Ortuño Jolis
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la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant l’Alcaldia
d’aquesta Corporació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el
termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, o en el seu
cas, publicació. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà
d’un mes a comptar des del dia següent a la data de presentació del mateix en el registre
corresponent. Contra la resolució d’aquest recurs o la desestimació presumpta del
mateix, no es pot interposar-se de nou el mateix recurs. Exhaurida la via administrativa,
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim
de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o sense termini per
interposar-lo, des de l’endemà de la desestimació presumpta del recurs interposat. No
obstant això, no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament
o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.”
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