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Núm. de Decret i Data:
2021DECR000137 16/12/2021

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

Relacions de fet:
Per resolució de la Presidència del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura de data
19 de novembre de 2021 s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria del
procés de selecció per la creació d’una borsa de treball, en règim laboral temporal, pel
sistema de concurs oposició lliure, de tècnics/ques d’agents d’ocupació i
desenvolupament local (AODL) per al projecte de desenvolupament sostenible i
transició energètica a la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
Les bases i la convocatòria han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 29 de novembre de 2021.
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de l’esmentat procés
selectiu, correspon que la Presidència del Consorci dicti resolució aprovant la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses i ordeni o faci públics altres
tràmits d’aquest procés selectiu.
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Fonaments de dret:
Base Quarta i Cinquena de les Bases específiques de la convocatòria del procés de
selecció per la creació d’una borsa de treball, en règim laboral temporal, pel sistema
de concurs oposició lliure, de tècnics/ques d’agents d’ocupació i desenvolupament
local (AODL) per al projecte de dinamització del sector metall de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura.
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 i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya.

HE RESOLT:
PRIMER.- Aprovar la llista de persones admeses i excloses per a prendre part en el
procés de selecció per la creació d’una borsa de treball, en règim laboral temporal, pel
sistema de concurs oposició lliure, de tècnics/ques d’agents d’ocupació i
desenvolupament local (AODL) per al projecte de desenvolupament sostenible i
transició energètica a la Vall del Ges, Orís i Bisaura.

Òrgan

REFERÈNCIA

DEC

RECURSOS HUMANS

1458-000003-2021

Codi Segur de Verificació: 267f27c2-3a0e-4b98-8d0b-1ca281edcc17
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_10827317
Data Impressió: 16/12/2021 10:10:57
Pàgina 2 de 3

SIGNATURES

Ì267f27c2-3a0e-4b98-8d0b-1ca281edcc17ÊÎ

DOCUMENT

1.- CPISR-1 C JORDI VALLS AUMATELL (Secretari/ària), 16/12/2021 10:03
2.- MARÇAL ORTUÑO JOLIS (TCAT) (President), 16/12/2021 10:09
3.- Genesys. 2021DECR000137 16/12/2021

Persones admeses:
Núm de registre

Prova català

E2021000497

EXEMPT

E2021000507

EXEMPT

E2021000513

EXEMPT

E2021000517

EXEMPT

E2021000521

EXEMPT

E2021000522

EXEMPT

E2021000523

EXEMPT

E2021000527

EXEMPT

E2021000528

EXEMPT
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Persones excloses:
Núm de registre

Motiu

E2021000524

No es disposa de la titulació universitària de diplomatura, grau o
equivalent requerida segons el punt g) de la base tercera- requisits
dels/les participants

SEGON.- El termini per esmenar els defectes i aportar els documents necessaris
davant el Registre del Consorci és de 5 dies naturals a comptar des del dia de la
publicació de la llista d’admesos i exclosos. Si transcorregut el termini per esmenar els
defectes i aportar els documents necessaris no hi ha cap esmena ni al·legació, la llista
provisional esdevindrà definitiva.
TERCER.- Nomenar els membres del tribunal que han de valorar els exercicis del
procés selectiu:
- Natàlia Pérez Belver, Gerent del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
o persona a qui delegui
- Montserrat Codinach Danés, tècnica d’ocupació del Consorci de la Vall del
Ges, Orís i Bisaura o persona a qui delegui.
- Pere Rifà Vilaseca, tècnic de medi ambient del Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura o persona a qui delegui.
Exercirà les funcions de secretaria de l’òrgan de selecció el Sr Jordi Valls Aumatell,
Secretari del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
QUART.- Convocar els membres del Tribunal per procedir a la seva constitució el
proper dia 20 de desembre a les 9 hores al carrer Enric Prat de la Riba, núm. 17 de
Torelló.
CINQUÈ.- Convocar als aspirants exempts de la prova de català, a la prova pràctica
de caràcter obligatori i eliminatori de coneixements específics (10 punts) el dia 20 de
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desembre de 2021 a les 9h a la seu del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura edifici La Cooperativa (C/ Enric Prat de la Riba, 17 de Torelló).
Per poder realitzar les proves serà necessari portar el DNI.
SISÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades.

Recursos
Per a la persona aspirant que ha resultat exclosa i contra l’acte pel qual es declara les
persones aspirants no exemptes de realitzar la prova de català, aquest acte és 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 recepció d'aquesta notificació, 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.
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
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. 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.
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No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.
Tanmateix els membres del tribunal poden ser recusats de conformitat amb l’article 24
de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, si concorren els
motius d’abstenció previstos a l’article 23 de la mateixa Llei.
Signat electrònicament

