
EDICTE DE 29 D’AGOST DE 2018

Llista provisional d'admesos i exclosos del procediment selectiu per la constitució d'una borsa
de treball de peó de la brigada. 

Per Resolució de l’Alcaldia número 616 de data 29 d’agost de 2018 s’han aprovat la llista

provisional d’aspirants d'admesos i exclosos de la selecció del concurs públic per a la selecció i

creació d'una borsa de treball de peó de brigada, i que es transcriu a continuació:

«Antecedents

Vista la publicació de les bases del procediment selectiu per a la continuació d'una borsa de
treball de peó de brigada en el BOP número 154 de 9 d’agost de 2018.

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

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 provisionalment la llista d'aspirants admesos i exclosos següents: 
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ASPIRANTS ADMESOS QUE HAN DE FER LA PROVA DE CATALÀ o portar el certificat del nivell
requerit a les bases : 

RE Cognoms Nom DNI

2976 An. Bo. Da. *****085B

3016 Gr. Ji. Da. *****499Q

ASPIRANTS EXCLOSOS: 

RE Cognoms Nom DNI Motiu

2980 Ma. Ba. Ca *****279D Manca Certificat escolar, declaració 
responsable i acceptació de les bases. 

3116 Oc. Ji. Ma. Ed *****921K Manca Certificat escolar. 

3121 To. Lo. Àl. *****239R Manca Certificat escolar, declaració 
responsable i acceptació de les bases. 

Tercer.- 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.

Quart.- Aprovar com a data d’examen el proper dia 2 d’Octubre de 2018. 

Cinquè.– Designar el següent tribunal per a dur a terme les proves de selecció dels aspirants a
la borsa de treball de tècnic informàtic:
President:

Titular: Clara Simon Bosch, Arquitecte Tècnic de l’Ajuntament d’Anglès.

Suplent: Quim Ginesta, Arquitecte de l’Ajuntament d’Anglès.

Vocals:

Vocals: Ricard Galceran Rabert, Oficial de manteniment del Consell Comarcal de la Selva.

Suplent: Josep Nebot Xandrich, Cap de la brigada de l’Ajuntament de la Cellera.

Titular: Antonio Garcia Muñoz, Cap de la brigada de l’Ajuntament de Figueres.

Suplent: Isidre Juvé Sala, funcionari de l’Ajuntament de Figueres. 
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Secretaria del tribunal

Titular: Sandra Pinos Martínez, secretària de l’Ajuntament d’Anglès.

Suplent: Sandra Vila Llapart, funcionaria de l’Ajuntament d’Anglès.

Sisè.- Transcorregut el  termini per formular les reclamacions i  resoltes les mateixes,  es farà
pública la llista definitiva d'admesos, que serà publicada 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 web de la Corporació www.angles.cat.

Vuitè.- 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  28 i  29 de  la  Llei
30/1992,  de  26  de  novembre,  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del
Procediment Administratiu Comú. 

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

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

Anglès, 

L’Alcaldessa presidenta,

Àstrid Desset Desset                                                        
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