
 
 

 

Núm. expedient.: X2022001576 

 

 

EDICTE 
 

Mitjançant decret d’alcaldia número 2022DECR001225 de data 28 de setembre de 

2022, es va aprovar la convocatòria i el llistat d’admesos i exclosos provisional del procés 
selectiu per la creació d’una borsa d’auxiliars administratius-recepcionistes (C2) per torn 

reservat i que transcrit literalment diu: 
 

“ PRIMER. –  Aprovar provisionalment el llistat d'aspirants admesos i exclosos següents: 

 

Aspirants ADMESOS:  

REGISTRE ENTRADA COGNOMS NOM DNI 

E2022005545 O. V. E. ***1849** 

E2022005729 S. S. A. ***8568** 

 
 

Aspirants EXCLOSOS:  

REGISTRE ENTRADA COGNOMS NOM DNI Motiu  exclusió 

E2022005219 S. L. M. ***3691** 
No aporta documentació 

del punt 3.1 de les bases 

E2022005253 G. M. G. ***7069** 
No aporta documentació 

del punt 3.1 de les bases 

E2022005532 G. D. M. ***1634** 
No aporta documentació 

del punt 3.1 de les bases 

E2022005809 G. M. P. ***4705** 

No aporta acreditació torn 

reservat del punt 3.1.5 de 
les bases 

E2022005816 R. C. M.C. ***2852** 
No aporta acreditació torn 
reservat del punt 3.1.5 de 

les bases 

E2022005831 D. D. G. ***0090** 
No aporta documentació 

del punt 3.1 de les bases 

 

 

Aspirants  ADMESOS  que hauran de realitzar la prova de coneixement de llengua catalana: 

L’acreditació documental del nivell C1 o equivalent, servirà per eximir la realització de la 

prova. 

 

REGISTRE ENTRADA COGNOMS NOM DNI 

E2022005534 R.P. J. ***4960** 

 

 

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.- 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, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  

 

QUART.- DESIGNAR el següent tribunal per a dur a terme les proves de selecció dels 

aspirants: 

 

Presidenta: 

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

Suplent: Leonor Martínez Lacambra, interventora de l’Ajuntament d’Anglès 

 

Vocals: 

Representant de l’Escola d ’Administració Pública de C atalunya 

 

Vocal: Anna Morell Arimany, interventora de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners 

Suplent: Jordi Batllori Nouvilas, Secretari General de la Diputació de Girona 

 

Dos tècnics experts, que poden ser o no de la mateixa corporació, amb t itulació o 

especialització o igual o superior a l ’exigida per a l’accés a la plaça convocada.  

 

Titular: Anna Fauchs Planchart, administrativa de l’Ajuntament d’Anglès 

Suplent: Maria José Silva Fernández, auxiliar administrativa de l’Ajuntament d’Anglès 

 

Titular: Eugènia Iglesias Berini, TAG de l’Ajuntament d’Anglès 

Suplent: Farners Güell Masó, auxiliar administrativa de l’Ajuntament d’Anglès 

 

Secretària:  

Titular: Sandra Vila Llapart, administrativa de l’Ajuntament d’Anglès 

Suplent: Juan Antonio Bohórquez González, funcionari municipal 

 

 

CINQUÈ.- Transcorregut el termini per formular les reclamacions, si no hi ha al·legacions 

presentades en temps i forma, s’entendrà que el llistat provisional queda elevat a definitiu, 

sense necessitat de nova publicació. En cas de haver-hi reclamacions, i resoltes les 

mateixes, es farà públic el llistat definitiu d’admesos i exclosos, que serà publicat a la web 

d’aquesta Corporació abans de la data de la primera prova. 

 

SISÉ. – APROVAR les següents dates d’examen i convocar als aspirants admesos per a la 

realització de les proves, així com el lloc, data i hora per a la realització de les proves del 

procés de selecció: 

 

 



 
 

 

 

 Coneixement de la llengua catalana   

Es convoca els aspirants que no han acreditat el nivell C1 de català, per a la realització de 

la prova de coneixement de la llengua catalana, a l’Ajuntament d’Anglès, el dilluns 17 

d’octubre de 2022 a les 9:00h del mat í.   

 

 1r exercici.  Tipus test.  

 2n exercici.  Prova pràctica 

 

Es convoca els aspirants admesos, per a la realització de les proves tipus test i prova 

pràctica, a l’Ajuntament d’Anglès, el dimecres 19 d’octubre de 2022 a les 10:00 hores. 

 

 Prova psicotècnica 

Es convoca els aspirants admesos, per a la realització de les proves psicotècniques, a 

l’Ajuntament d’Anglès, el dijous 20 d ’octubre de 2022 a les 11:30 hores . 

 

 

SETÈ.- Publicar la present resolució a l’e-tauler i al web de la Corporació www.angles.cat. 

 

VUITÈ. - Notificar la present resolució als membres del tribunal qualificador. 

 

NOVÈ.- Comunicar la present resolució als representants legals dels treballadors pel seu 

interès i efectes oportuns. “  

 

 

Anglès, a data de la signatura electrònica 

 

L’alcalde, 

Jordi Pibernat Casas 

http://www.angles.cat/
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