
 
 

 

Núm. expedient.: X2019001662 

 

EDICTE 

 
Aprovació de la modif icació de l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2019 

 

 
Per decret d’alcaldia número 2022DECR001558 de data de 28 de novembre de 2022, 

s’ha aprovat la modificació de l’oferta pública d’ocupació per l’any 2019, que transcrit 
literalment diu: 

 

“ (...) 
 

SEGON.- Modificar l’oferta pública d’ocupació per l’any 2019, quedant així: 

 
PERSONAL FUNCIONARI  

 

Denominació Règim grup Nbre. 
Vacants 

Forma d’accés 

Agent de Policia 

Local 

Funcionari 

de carrera  
C2 1 Concurs-oposició lliure 

    

 

 

 
 

Denominació Règim grup Nbre. 

Vacants 

Forma d’accés 

Tècnic de projectes Funcionari 
de carrera  

A2 1 Concurs-oposició lliure 

    

 

SEGON.- Publicar l’oferta d’ocupació pública de referència a la seu electrònica de 
l’Ajuntament, al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament d'Anglès, al Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i trametre’n una còpia a 
l’Administració de l’Estat i a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de 

Catalunya. 

TERCER.- Donar compliment a les obligacions establertes a la LGPE  quan estableixen que 

amb la finalitat de permetre el seguiment de l’oferta, l’Ajuntament d’Anglès haurà de 
certificar al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, a través de la Secretaria de l’Estat de 

Pressupostos i Despeses, el número de places ocupades de forma temporal existents en 

cadascun dels àmbits afectats.  

QUART.-  Proporcionar informació estadística dels resultat de qualsevol procés 

d’estabilització d’ocupació temporal a través del Sistema d’Informació Salarial del Personal 
de l’Administració (ISPA). 

 



 
 

 

La qual cosa es fa públic segons allò establert a l’article 57.2 del Decret 214/1990, de 30 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 

 
 

 
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 ́.” 

 
 

 
 

 

 
Anglès, a data de la signatura electrònica. 

 

L’alcalde, 
Jordi Pibernat Casas 
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