
EDICTE DE 16 DE MARÇ DE 2018

 APROVACIÓ LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS DEL
PROCEDIMENT SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

D'ENGINYER I DESIGNACIÓ DE TRIBUNAL

Per acord de Junta de Govern Local de data 15 de març de 2018, es van aprovar la llista provisional
d'aspirants admesos i exclosos per la constitució d'una borsa de treball d’enginyer i la designació
del tribunal, i que es transcriu a continuació:   

«Primer – Aprovar provisionalment la llista d'aspirants admesos i exclosos següents: 

ASPIRANTS ADMESOS: 

RE Cognoms Nom DNI

4126 Se. Se. Xa. *****678R

4163 Ga. Ca. Jo. *****173M

4185 Co. Is. Ne. *****094C

4203 Ca. Ga. Jo. *****232F

ASPIRANTS EXCLOSOS: 

RE Cognoms Nom DNI Motiu

4178 Wi. Mo. Si. *****352Z Manca declaració responsable 

Segon  –  Concedir  un termini  de  deu dies  hàbils  per  tal  que els  aspirants  exclosos  puguin
formular les reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió, en cas
contrari s'entendrà que els aspirants exclosos renuncien a presentar-se a aquesta convocatòria.

Tercer – Designar el següent tribunal per dur a terme les proves de selecció dels aspirants a la
borsa de treball de tècnic informàtic: 
President: 
Titular: Sandra Pinos Martínez, Secretaria de l’Ajuntament d’Anglès. 
Suplent: Leonor Martínez Lacambra, Interventora acumulada de l’Ajuntament . 
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Vocals: 
Titular: Martí Sels i Pagès, tècnic de la Diputació de Girona.   
Suplent: Montse Roura Poch, tècnic de la Diputació de Girona. 
Titular: Jordi Torres Vicente, tècnic de l’Ajuntament de Girona. 
Suplent: Gemma Atrio Sanchez, tècnic de l’Ajuntament de Salt. 
Titular: Eugenia Iglesias Berini, TAG Ajuntament Anglès. 
Suplent: Montse Costa Coll, tresorera de l’Ajuntament d’Anglès.
Secretaria del tribunal:
Titular: Sandra Vila Llapart, funcionària de l’Ajuntament d’Anglès. 
Suplent: Dolors Juventench Bosch, funcionària de l’Ajuntament d’Anglès. 

Quart  –  Concedir  un  termini  de  deu  dies  hàbils  als  aspirants,  per  si  concorren  causes
d'abstenció i recusació dels membres del Tribunal tal i com estableixen els articles 23 i 24 de la
Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Sisè –  Transcorregut el termini per formular les reclamacions i resoltes les mateixes, es farà
pública la llista definitiva d'admesos, que serà publicada al Tauler d'Anuncis i a la web d'aquesta
Corporació, així com el lloc, data i hora per a la realització del primer exercici.

Setè  –  Publicar  aquesta  resolució  al  tauler  d’anuncis  municipal  i  al  web  de  la  Corporació
www.angles.cat.

Vuitè – Notificar al tribunal la present resolució. 

Novè – Comunicar la present resolució als representants legals dels treballadors.»

La qual cosa es fa pública pel seu coneixement i efectes.

Anglès, 
L’alcaldessa,

Àstrid Desset Desset
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