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ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
RECURSOS HUMANS
Núm Exp:X2021006603

EDICTE

Es fa públic per al general coneixement que en data 31 de maig de 2022 l’alcalde ha
dictat la resolució que es transcriu íntegrament a continuació:
“RELACIÓ DE FETS
Primer.- Per resolució de l’alcalde 2021DECR004296 de data 28 de desembre de 2021
es van aprovar les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant
concurs-oposició lliure, per a l’accés a una plaça d’enginyer/a en règim de personal
funcionari de carrera, i la constitució d’una borsa de la mateixa categoria.
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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 31 de desembre de 2021, i la convocatòria es va publicar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 8582 de data 12 de gener de 2022 i al Butlletí Oficial de
l’Estat núm. 20 de data 24 de gener de 2022.
Tercer.- El termini de presentació de sol·licituds per a la participació en aquest procés
selectiu ha transcorregut entre els dies 25 de gener i 21 de febrer de 2022, 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 l’accés a una plaça d’enginyer/a en règim de personal funcionari de carrera, i la
constitució d’una borsa de la mateixa categoria, aprovades per resolució de l’alcalde
2021DECR004296 de data 28 de desembre de 2021.
2. L’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques (LPAC) 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.
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
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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.- Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses següent:
PERSONES ADMESES
DNI
CODIFICAT

PROVA DE
CATALÀ

CLUSELLS ROCA, JOEL

***2757**

EXEMPT

CAÑAS GALLART, JORDI

***1523**

EXEMPT

PERANCHO JANER, DAVID

***2047**

EXEMPT

CREUS CREUS, MIGUEL

***0181**

EXEMPT

NOM
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PERSONES EXCLOSES
Cap
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 termini no es presenten esmenes.
Tercer.- Nomenar les persones membres del Tribunal que han de valorar els exercicis
del procés selectiu:
President/a:

Titular: Sra. Montserrat Freixa Costa, secretària de l’Ajuntament
de Torelló.
Suplent: Sra. Gemma Bau Puig, interventora de l’Ajuntament de
Torelló.

Vocals:

Titular: Sr. Ernest Cuadrado Alba, cap de Control d’Activitat i
Protecció Civil de l’Ajuntament de Sant Just Desvern.
Suplent: Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori de
l’Ajuntament d’Olot.
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Titular: Sra. Ester Morancho Farré, funcionària de carrera adscrita
a l’Oficina d’Activitats de la Diputació de Barcelona.
Suplent: Sr. Jordi Tordera Vigas, enginyer industrial de
l’Ajuntament de Vic.
Titular: Sr. Gil Casals Suñer, arquitecte municipal de l’Ajuntament
de Torelló.
Suplent: Sra. Gemma Carretero Verdaguer, arxivera de
l’Ajuntament de Torelló.
Un/a membre proposat per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya i el/la seu/va suplent (pendent de designació).
Secretari/ària:

Titular: Sra. Julita La Haba Plans, responsable de gestió de
Recursos Humans de l’Ajuntament de Torelló, que actuarà amb
veu i sense vot.
Suplent: Sra. Fàtima Fajula Aichí, tècnica informàtica de
l’Ajuntament de Torelló.

El nomenament dels membres del Tribunal pendents de designar es farà juntament amb
l’aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses en aquest procés
selectiu.
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Quart.- Convocar telemàticament les persones membres titulars del Tribunal per
procedir a la seva constitució el dia 15 de setembre de 2022, a les 08:30 hores del
matí.
Cinquè.- Convocar les persones aspirants admeses per a la realització dels exercicis
segon (prova teòrica) i tercer (prova pràctica) de la fase d’oposició el dia 16 de setembre
de 2022, a les 09:00 hores, a l’Hotel d’Entitats Josep Bardolet (Plaça Nova, 11, 3r pis)
de Torelló. Per a totes les proves les persones interessades han de portar el DNI per a
la seva identificació.
Sisè.- Donar publicitat d’aquesta resolució a la pàgina web municipal i al tauler electrònic
d’edictes de la Corporació.
Setè.- 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.”

