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DECRET D’ALCALDIA NÚM. 200 DE 4 D’ABRIL DE 2018

Identificació de l’expedient

Llista definitiva d'admesos i exclosos del procediment selectiu per la constitució d'una borsa de
treball d'enginyer i dia i hora de realització de proves. 

Antecedents

Vista la publicació de les bases del procediment selectiu per a la continuació d'una borsa de

treball d'enginyer en el BOP número 222 de 21 de novembre de 2017.

Vist que ha finalitzat el plaç per als aspirants de presentació de documentació.

Vist l’edicte de 16 de març de 2018, pel qual s’aprova la llista provisional d’admesos i exclosos

del procediment selectiu per la constitució d’una borsa de treball d’enginyer i designació del

tribunal. 

Fonaments de dret

- En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, els apartats g), h)

i s) de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 

-  LRBRL-  i  53.1-h),  i)  i  u)  del  Text  Refós  de  la  Llei  Municipal  i  de  Règim  Local  de

Catalunya,aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril -TRLMRLC-,

Resolució 

Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides 

RESOLC: 

Primer –  Avocar aquest acte en concret, la competència delegada a la junta de Govern Local

segons Decret 172 de 129 de juliol de 2015, la qual es va donar compte en sessió plenària de

data 23 de juny de 2015.

Segon – Aprovar definitivament la llista d'aspirants admesos i exclosos següents: 
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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 

Tercer. – Convocar els membres del tribunal el proper dia 12 d’Abril de 2018 a les 9:00 hores a

l’Ajuntament d’Anglès (Carrer d’Avall, 31), per a la constitució del tribunal. 

Quart. – Convocar els/les aspirants admesos el proper dia 12 d’Abril de 2018 a les 10:00 hores

a l’Ajuntament d’Anglès (Carrer d’Avall, 31), per a la realització de les proves que componen el

procés selectiu. 

Cinquè. - Notificar la següent resolució als membres del tribunal, per la seva informació i efectes

oportuns. 

Sisè.- Publicar  aquesta  resolució  al  tauler  d’anuncis  municipal  i  al  web  de  la  Corporació

www.angles.cat.

Setè.- Comunicar la present resolució als representants legals dels treballadors.

Així ho mana l’alcaldessa i jo, la secretària, que ho certifica. 

Anglès, a data de la signatura

L’alcaldessa, La secretària,  

Astrid Desset Desset Sandra Pinos Martínez 
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