
 
 

 

Núm. expedient.: X2021001646 

 

EDICTE 

 
Vista l’acta del tribunal de data 12 de gener de 2023 del procés selectiu per a la creació 

d’una borsa de treball de peó de brigada. Es fan públics els resultats dels aspirants que 

han realitzat el cas pràctic, prova obligatòria i eliminatòria i qualificada fins un màxim de 
20 punts, essent considerats no aprovats i exclosos del procediment de selecció els 

aspirants que no aconsegueixin un mínim de 10 punts. 

 

 
Els aspirants que han realitzat el cas pràctic i podran realitzar el segon exercici, prova 

psicotècnica, a l’Ajuntament d’Anglès (c/ d ’Avall, núm. 31 -17160 Anglès), el dilluns 16 

de gener de 2023 a les 10:00 hores, són:  

 

 

 

 

 

 

 

 
SEGON EXERCICI . PROVA PSICOTÈCNICA. 

 

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 a l’annex 

3 d’aquestes bases. 
La no superació de les proves objectives i/o 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 en l’annex 3 d’aquestes bases 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 i per tant, ser considerat com a Apte, 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. 

Núm. registre 
d’entrada  

Cognoms Nom DNI Puntuació total 

E2022008505 Garriga Torras Aleix ***7358** 7,5 

E2022008615 Suau Rozanski  Javier ***0445** 16 

E2022008503 González Vallés Guillermo ***3827** 17,5 

E2022008354 Planas Sayols Jordi ***2042** 17,5 
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c) Obtenir una puntuació mitjana de totes les competències igual o superior a 5 
punts. 

Aquesta prova es valorarà com a apte o no apte i és obligatòria i eliminatòria, quedant 

exclosos/es del procés de selecció els/les aspirants que no obtinguin la qualificació 
d’aptes. 

 
 

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada 

davant l’alcaldia municipal, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva 

publicació. 

 

 

Anglès, a data de la signatura electrònica. 
 

La secretària, 

Sandra Pinos Martínez 
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