
 
 

 

Núm. expedient.: X2022000140 

 

EDICTE 

Provisió d ’un lloc d’administratiu adscrit a l ’àrea de secretaria mitjançant el sistema 

de concurs interadministratiu . 

 

Mitjançant el decret d’alcaldia número 2022DECR000303 de 9 de març de 2022, 

s’ha aprovat el perfil professiogràfic de la prova psicotècnica del Concurs 

Interadministratiu d’un lloc d’administratiu (C1) a l’Ajuntament d’Anglès, que 

transcrit literalment diu: 

PRIMER.-  AVOCAR per aquest acte en concret la delegació de la competència 

conferida a la Junta de Govern mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 814 de 2 d’agost 

de 2021. 

 

SEGON.-  APROVAR el perfil professiogràfic de la prova psicotècnica que s'ha de 

realitzar en el concurs interadministratiu d'una plaça d'administratiu que ha estat 

convocada per acord de JGL de data 27 de gener de 2022 que servirà de base per 

valorar als aspirants i determinar el seu grau d’adequació  del lloc al que s’aspira: 

 

Exercici:   prova   de   personalitat   i    competències   (obligatòria   i  el iminatòria). 

 

Aquest exercici constarà de dues parts: 

 

a.      Primera part: Consistirà  en  la  realització  de proves  d’avaluació objectiva. 

Les proves  podran  ser per mesurar   els  trets   de   personalitat, les  capacitats, 

l’adaptació  a  l’entorn  laboral i el grau  d’adequació  al  perfil  competencial que 

s’adjunta. 

 

La no superació  de  les  proves  objectives  i/o  la falsedat demostrada en  les 

respostes comportarà l’eliminació de l’aspirant. Aquestes  proves  seran  

administrades per  un  especialista  en  la  matèria que actuarà com assessor del 

tribunal. 

 

b.      Segona  part: Consistirà en una  entrevista que avaluarà el  grau d’adequació 

al perfil competencial que s’adjunta  i integrarà  la informació resultant amb els  

resultats  obtinguts  en les  proves  administrades  (entrevista  més proves 

d’avaluació objectiva). 

  

Cada una de les competències avaluades serà valorada de 0 a 10. 

  

Per tal de superar la prova, la persona aspirant haurà de complir tres requisits: 

 

a)Obtenir una puntuació superior a 3 punts en totes les competències avaluades. 

 

b)Obtenir   una   puntuació superior a 5 punts en, com a mínim,   la meitat  de les 

competències. 

 



 
 

 

c)Obtenir  una  puntuació mitjana  de  totes les  competències igual  o superior a 5 

punts. 

 

La  prova  es  qualificarà en apte o no apte.   

Per resultar apte  l’aspirant haurà d’obtenir una puntuació igual o superior a 5 

punts 

 

Annex : Perfil competencial  

 

ORIENTACIÓ AL CIUTADÀ/NA   

AUTONOMIA 

AUTOREGULACIÓ EMOCIONAL 

VERSATILITAT 

COMPETENCIA COMUNICATIVA  

PLANIFICACIÓ/ORGANITZACIÓ 

RIGOROSITAT I PRECISIÓ 

ATENCIÓ A LES NORMES 

CONSTÀNCIA 

RESPONSABILITAT 

 

 

TERCER.- Publicar el present acord a la pàgina web de l’Ajuntament d’Anglès i al 

BOP de Girona.” 

 

 
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 Adminis tratiu 

Comú́ 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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