
 
 

 

Núm. expedient.: X2022000146 

 

 

 

EDICTE 
 
Vista l’acta del tribunal de 21 d’abril de 2022 de desenvolupament de la fase de concurs 
del procés de selecció per a la formació d’una borsa de treball per a la cobertura de 

possibles vacants de places de recepcionista a la zona esportiva municipal de l’Ajuntament 
d’Anglès (C2), es fan públics els resultats dels aspirants: 

 

COGNOMS NOM DNI RECOMPTE MÈRITS  

FONT GRABULOSA MIREIA ***9625** 3,65 

SARDIÑA EXPOSITO CRISTINA ***5182** 4,10 

 

 
El resultat obtinguts pels aspirants, per ordre de puntuació total, són els següents: 

COGNOMS NOM 

DNI Resultat 
prova 

pràctica 

Recompte 
mèrits 

Puntuació 
Total 

SARDIÑA EXPOSITO CRISTINA ***5182** 28 4,10 32,10 

FONT GRABULOSA MIREIA ***9625** 24 3,65 27,65 

 

Els aspirants proposats han presentat en el Servei de RRHH de la corporació, els 

documents originals per acreditar les condicions de capacitat i els requisits generals i 

específics exigits que es detallen al punt 9 de la base vuitena de les bases reguladores del 
procediment selectiu per a la formació d’una borsa de treball per a la cobertura de 

possibles vacants de places de recepcionista a la zona esportiva municipal de l’Ajuntament 
d’Anglès (C2). 

 

 
Una vegada finalitzades les proves selectives i d’acord amb les actes del tribunal de data 4, 

7 i 21 d’abril de 2022, es proposa, presentada la documentació exigida al punt 9 de les 

bases reguladores, es creï una borsa d’auxiliars administratius amb els aspirants següents 
i que tindrà una vigència de 2 anys des de la seva aprovació per l’òrgan competent. 

 
 

COGNOMS NOM 

DNI Resultat 
prova 

pràctica 

Recompte 
mèrits 

Puntuació 
Total 

SARDIÑA EXPOSITO CRISTINA ***5182** 28 4,10 32,10 

FONT GRABULOSA MIREIA ***9625** 24 3,65 27,65 

 
 

I d’acord amb tot l’exposat, el tribunal proposa a l’òrgan competent el nomenament com a 

auxiliars administratives (C2) de les següents persones que es detallen a continuació:  
 



 
 

 

 
 

COGNOMS NOM DNI 

SARDIÑA EXPOSITO CRISTINA ***5182** 

FONT GRABULOSA MIREIA ***9625** 

 

 

 
S’estableix un termini de 10 dies naturals per presentar esmenes i/o reclamacions, a 

comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de l’esmentada llista per part de 

l’alcaldia en el tauler d’edictes electrònic. 
 

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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