
 
 

 

Núm. expedient.: X2022001591 

 

 

EDICTE 
 

Mitjançant Decret d’alcaldia número 2023DECR000042 de data 17 de gener de 

2023, s’aprova la llista provisional d’admesos i exclosos del procediment selectiu 

per a la creació d’una borsa de treball per cobrir suplències temporals 

d’educadors/es de la Llar d'infants municipal “El Cucut” que es transcrit literalment 

diu: 

 

(...) 

 

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

següents: 

Aspirants ADMESOS:  

REGISTRE ENTRADA COGNOMS NOM DNI 

E2022005118 VIA COLL-VINENT MARINA ***1115** 

E2022005132 CANALIAS GIFRE JUDIT ***3654** 

E2022005135 CARRERAS FABREGAS OLIVIA ***0344** 

E2022005138 GISBERT CARBO MONTSERRAT ***6002** 

E2022005173 AGUILAR DELGADO SONIA ***6081** 

E2022005222 PARAREDA BARCONS GEMMA ***5347** 

E2022005229 SANCHEZ NATIVIDAD SANDRA ***2030** 

E2022005261 BOSCH COSTA NEUS ***7940** 

E2022005267 GIL SARABIA PILAR ***2562** 

E2022005315 LAMOLDA PACHON ALBA ***2836** 

E2022005330 BOLOS DOMINGUEZ MARIA DEL CARME ***9197** 

E2022005354 TORRAS ALABAU LAIA ***2241** 

E2022005371 ANGUITA ROMAGOS IMMACULADA ***2399** 

E2022005358 COLOMER GIMENEZ LAURA ***7525** 

E2022005360 ARRIBAS DOMINGUEZ SARA ***4435** 

  

Aspirants EXCLOSOS: 

REGISTRE ENTRADA COGNOMS NOM 
DNI Motiu  

exclusió 

E2022005170 CRESPO LYDIA ***8835** 

No aporta 
documentació 
base tercera 
de les bases 

E2022005185 CIURANA FERNÁNDEZ TANIA ***6419** 

No aporta 
documentació 
base tercera 
de les bases 



 
 

 

E2022005224 MELENDO LORENA ***9811** 

No aporta 
documentació 
base tercera 
de les bases 

E2022005309 GARCIA LORENTE GEMMA ***5708** 

No aporta 
documentació  
base tercera 
de les bases 

 

Aspirants ADMESOS que hauran de realitzar la prova de coneixement de l lengua 

catalana: 

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

de la prova. 

 

REGISTRE ENTRADA COGNOMS NOM DNI 

E2022005099 SANCHEZ LENGUA MARIA ANTONIA ***7833** 

E2022005134 ALABERT MARCH MIREIA ***6453** 

E2022005277 SANUY LOPEZ MARIONA ***9660** 

E2022005314 REDONDO AGEA SARAY ***8072** 

E2022005325 DOLTRA BUCH MIREIA ***4766** 

E2022005331 TRIADU BARTRINA ANNA ***1610** 

 

 

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: Elena Pagès Grau, directora de la Llar d’Infants municipal d’Anglès 

Suplent: Mercè Serra Perarnau, educadora de la Llar d’Infants municipal d’Anglès 

 

Vocals: 

Titular: Núria Lloret Llunell, Educadora de la Llar d’Infants municipal d’Anglès 

Suplent: Vanessa Servando Font, tècnica auxiliar de la Llar d’Infants municipal 

d’Anglès. 



 
 

 

 

Titular: Natàlia Triola Cañabate, tècnica auxiliar de la Llar d’Infants municipal 

d’Anglès 

Suplent:  Concepció Quintana Argemí, tècnica auxiliar de la Biblioteca municipal 

d’Anglès. 

 

 

Secretària: 

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

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

 

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

al·legacions presentades en temps i forma, s’entendrà que el l listat 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 l lengua 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 ( c/ d’Avall, núm. 31- 17160 Anglès), el divendres 3 de febrer de 2023 a 

les 9:30h del matí.  

 

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’Escola Pompeu Fabra (Avinguda Floricel, 2- 17160 Anglès), el 

dissabte 4 de febrer de 2023 a les 09:30 hores.  

 

Prova psicotècnica 

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

a l’Ajuntament d’Anglès (c/ d’Avall, núm. 31 -17160 Anglès), el di jous 9 de febrer de 

2023 a les 9:30 hores.  

 

 



 
 

 

SETÈ.- Publicar el present acord a l’e-tauler i al web de la Corporació 

www.angles.cat. 

 

VUITÈ.- Comunicar la present resolució als representants legals dels treballadors 

pel seu interès i efectes oportuns. “  

 

 

 

 
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 notificació́, 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 

desestimació́ 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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