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Ajuntament de Torrent
Edicte de l’Ajuntament de Torrent sobre convocatòria del 
procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball 
d’enginyer tècnic industrial.

EDICTE
Pel present es fa públic que per Decret núm. 16/2022, de 4 de gener, 
del Sr. Delegat de l'Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia s'ha 
convocat el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball 
d’Enginyer Tècnic Industrial, que es regirà per les bases específiques 
i les seues normes de funcionament aprovades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada en data 27 de desembre del 2021, i que es 
troben publicades en el Tauler d'Anuncis Electrònic i en la pàgina 
web d'aquest Ajuntament.
Sistema selectiu constitució borsa de treball: Concurs-oposició.
Titulació: Títol de Enginyeria Tècnica Industrial en qualsevol de les 
especialitats de Mecànica, Elèctrica, Química Industrial o Electrònica 
Industrial o el Grau en Enginyeria Tècnica Industrial en qualsevol 
de les especialitats d'Electricitat, Electrònica Industrial, Mecànica o 
Química Industrial o equivalent, o de la titulació d'Enginyer Industrial 
o el seu equivalent actual de grau més màster habilitant.
Drets d'examen: Es fixen en 37,24 €.
Requisits: Per a prendre part en els citats processos de selecció, serà 
necessari que els aspirants reunisquen, en la data de finalització 
del termini de presentació d'instàncies, i mantenir-se durant tot el 
procés selectiu i fins al moment, si escau, de la presa de possessió o 
subscripció del contracte de treball, a més de la titulació exigida, la 
resta de requisits que figuren en les bases.
Sol·licituds: Les sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu 
es formularà de conformitat amb l'establit en les bases del procés 
selectiu, durant el termini de deu dies hàbils comptadors a partir del 
següent al de la publicació del present anunci en el “Butlletí Oficial” 
de la Província de València.
Els successius anuncis referents als citats processos es publicaran en 
el Tauler d'Anuncis Electrònic i pàgina web d'aquest Ajuntament.
Recursos: La present convocatòria i quants actes administratius es 
deriven d'ella i de l'actuació del Tribunal podran ser impugnats, en 
els casos i en la forma establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
i en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
Contenciós-Administrativa.
En Torrent, a 5 de gener de 2022.—El secretari general, Jonatan 
Baena Lundgren.
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