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EDICTE  
 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 6 d’agost de 2020 i a reserva 

del text que resulti de l’aprovació de l’acta corresponent, va adoptar per unanimitat 

dels assistents el següent acord:  

“Antecedents: 

Nomenament d'agents de Policia Local com a funcionaris en pràctiques 

Relació dels fets 

En data 4 d'agost de 2020 el tribunal constituït per avaluar les proves per a la 

selecció de 2 places d'agent de la Policia Local, mitjançant concurs oposició, en 

convocatòria lliure, proposa a l'Alcaldia de l'Ajuntament d'Anglès nomenar 

funcionaris en pràctiques en la categoria d'agent de la Policia Local els aspirants 

que van superar les diferents fases de la selecció, que són: 

COGNOMS NOM DNI 

Ba. Al. Al. ***7367** 

So. To. Ju. Fr. ***5032** 

Així mateix, el tribunal proposa constituir la borsa de treball per a la possible 

cobertura interina de places amb les següents persones: 

COGNOMS NOM DNI 

Fa. Vi. Re. Ga. ***9096** 

Fonaments jurídics 

D'acord amb la base vuitena de les bases de selecció, els aspirants seleccionats 

hauran de superar el curs específic de Formació Bàsica que organitza l’Institut de 

Seguretat Pública de Catalunya. A aquest objecte, han de ser nomenats funcionaris 

en pràctiques i han de percebre les retribucions que per a aquest personal 

funcionari estableix la normativa vigent. 

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta el següent ACORD: 

Primer. – Nomenar com a funcionaris en pràctiques en la categoria d'agents de la 

Policia Local, amb efectes a la data d'inici del curs de formació bàsica a l’Institut de 

Seguretat Pública de Catalunya, les següents persones: 

 

COGNOMS NOM DNI 

Ba. Al. Al. ***7367** 

So. To. Ju. Fr. ***5032** 



 
 

 

Segon. – Publicar el nomenament de funcionaris en pràctiques al BOP i a l'e-tauler.  

Tercer. – Requerir els aspirants per tal que, en el termini de 20 dies naturals a 

comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de nomenament de 

funcionaris en pràctiques, presentin la documentació requerida a la base 3 de les 

bases de selecció, amb l'advertiment de què de no fer-ho perdran qualsevol dret 

vinculat amb la convocatòria i el procés selectiu. 

Quart. – Crear la borsa de treball d'agents interins, amb els següents aspirants: 

COGNOMS NOM DNI 

Fa. Vi. Re. Ga. ***9096** 

” 

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 

A data de la signatura,  

L’alcalde accidental  

Jordi Pibernat Casas 


		2020-08-07T15:37:15+0200
	TCAT P JORDI PIBERNAT CASAS - DNI 46671579W
	#T#PRIMER TINENT Dâ��ALCALDE




