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EDICTE 

 

A data 8 de juny de 2020, l’alcaldessa presidenta va dictar el Decret número.439 

que es transcriu literalment:  

 

“Antecedents  

 

Vist el Decret número 423 de data 3 de juny de 2020, pel qual es convoca als 

aspirants que han superat la quarta prova del procés selectiu per la provisió en 

propietat de dues places d’agent de la Policia Local d’Anglès i la creació d’una 

borsa.  

 

Atès que s’ha citat els aspirants per a la realització de les proves el proper dilluns 

22 de juny a partir de les 8:30 hores.  

 

Fonaments de Dret  

- L’òrgan competent per adoptar la present resolució és per delegació de 

l’alcaldia a la Junta de Govern Local en virtud dels apartats g), h) i s) de 

l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de la Bases del 

Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 

d’abril – TRLMRLC- i el Decret 612 de 25 de juny de 2019. 

 

- Bases del procés selectiu per a la provisió de dues places d’agent de la 

policia i la creació d’una borsa, publicades al BOP de Girona número 231 

de 3 de desembre de 2020.   

 

Per tot això i les atribucions que m’han estat legalment conferides,  

RESOLC:  

 

PRIMER. – Avocar per aquest acte en concret la competència delegada a la junta 

de Govern Local, segons Decret d’alcaldia número 612 de 25 de juny de 2019, del 

qual se’n va donar compte en sessió plenària de data 27 de juny del mateix any.   

 

SEGON. – Convocar els membre dels tribunal a l’edifici de l’Ajuntament d’Anglès 

(Carrer d’Avall, 31 – Anglès ) el proper 22 de juny a les 8:00h per la seva 

constitució, atès que es durà a terme la cinquena prova del procés selectiu amb el 

suport d’un psicòleg especialista en la matèria. 

 

 

TERCER. – Notificar la present resolució als membres del tribunal pel seu interès i 

efectes oportuns.  

 

QUART. – Comunicar el següent Decret als representats sindicals.” 

 
Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu 

de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte administratiu, 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 Girona, 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. No 

obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o 

s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició. 

 

L’alcaldessa presidenta,  
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