
 
 

 

Núm. expedient.: X2020001037 - 1458-000001-2020 

 

EDICTE  
 

 

Mitjançant resolució d’alcaldia número 752 de data 17 de setembre de 2020, es 

va resoldre el següent:   

 

 

DECRET 
Identificació de l’expedient 

Llistat definitiu d'admesos i exclosos del procediment selectiu per seleccionar un/a 

tècnic/a de gestió d’administració general, grup A, subgrup A2 i la confecció d’una 

borsa.  

Antecedents 

Vist el Decret número 689 de 26 d’agost de 2020 pel qual s’aprova el llistat 

provisional d'admesos i exclosos del procediment selectiu per seleccionar un/a 

tècnic/a de gestió d’administració general grup A, subgrup A2.  

Atès que a dia 14 de setembre de 2020 va finalitzar el termini de millorar de 

sol·licituds d’aquells aspirants exclosos al llistat provisional. 

Vist l’acord de Junta de Govern local de data 21 de març de 2019 per la qual 

s’aprova el llistat definitiu d’admesos i exclosos definitiu del procediment selectiu 

per seleccionar un/a tècnic/a de gestió d’administració general, grup A, subgrup 

A2, juntament amb el registre número d’entrada RE2020004209. 

Fonaments de dret 

- L’òrgan competent per adoptar la present resolució és per delegació de l’alcaldia a 

la Junta de Govern Local en virtut dels apartats g), h) i s) de l’article 21 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i la LRBRL- i 53.1-h), 

i) i u) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril -TRLMRLC- i el Decret 612 de 25 de juny de 

2019, la qual es va donar compte en sessió plenària de data 27 de juny del mateix 

any. 

Per tot això, i atès les atribucions que m’han estat conferides,  

RESOLC:  



 
 

 

Primer. – Aprovar definitivament el llistat d’aspirants admesos i exclosos següent:  

ASPIRANTS ADMESOS 

Cognoms Nom DNI 

BATCHELLI FONT JOSEP **3709*** 

BEASCOA SANCHEZ JORGE JUAN **2903*** 

CAIME VALLS GEORGINA **5400*** 

CASANOVA MARTINEZ GLORIA **5358*** 

CASAS CUNÍ ANNA  **8535*** 

CODINA ACEITUNO DANIEL **1265*** 

DE SANROMA DELLA JORDI **1238*** 

ESTRADA MELENDEZ ADAN **6667*** 

GALAN REQUENA  MANEL **5904*** 

GARCIA DIAZ JUDIT **5264*** 

GONZALEZ GARBÓ EYRE **5651*** 

LARA GOMEZ SAMUEL **6365*** 

MIS JOU MARIA DEL MAR **3619*** 

PALMA VILA VANESA **3560*** 

PLANELLA AULET  LAURA  **9202*** 



 
 

 

PONCE AMARGANT FRANCESC **5406*** 

ROJAS REBATO DAVID **5757*** 

SERRANO VILLODRES 
FRANCESC 

XAVIER  
**3714*** 

 

ASPIRANTS EXCLOSOS: 

 

Cognoms Nom DNI Motiu 

COSTA EXPOSITO CARLA **5495*** Manca currículum 

TORREÑO PUJOL  SILVIA **3554*** Manca titulació exigida  

VILARES RUBIO SUSANA **4407*** Manca currículum i titulació exigida 

 

Segon. – Aprovar definitivament el tribunal següent:  

President: 

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

Suplent: Ignacio López Salvador, secretària de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.  

 

Vocals:  

Titular: Leonor Martínez Lacambra, Interventora en acumulació de l’Ajuntament 

d’Anglès.  

Suplent: Anna Puig Puigcorbé, tresorera en acumulació de l’Ajuntament d’Anglès.   

 

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

Suplent: Anna Linares Bravo, secretària-interventora de l’Ajuntament de Bescanó .   

Secretària: 

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

Suplent: Dolors Juventench Bosch, funcionària de l’Ajuntament d’Anglès.   

 

Tercer. – Modificar la data d’examen que serà el proper dijous 8 d’octubre de 2020 

a la sala Fontbernat de l’Ajuntament d’Anglès (carrer d’Avall, 31 – Anglès).  

 



 
 

 

Quart. – Atesa la situació excepcional del COVID -19, tots els aspirants i membres 

del tribunal hauran de seguir el següent protocol: 

 Serà obligatori l’ús de mascareta per la realització de les proves, excepte que 

s’aporti justificant mèdic. Cada aspirant haurà de portar la seva.  

 Abans d’entrar a la sala de l’examen, es realitzarà un control de 

temperatura, amb un màxim de 37,5ºC.  

 Abans d’entrar a la sala de l’examen, serà obligatori fer ús del gel 

hidroalcohòlic o equivalent, proporcionat per l’Ajuntament.  

 Cada aspirant haurà de portar el seu material d’oficina necessari per poder 

realitzar les proves (bolígrafs, llapis, típex, etc...).  

 

Cinquè.- Publicar la present resolució a l’e-tauler i al web de la Corporació 

www.angles.cat. 

 

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

seu interès i efectes oportuns.   

 

Així ho mana i signa l’alcaldessa presidenta i jo, la secretària ho certifico”= 
 

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 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. 

 

 

La qual cosa es fa públic per a general coneixement.  

 

Anglès a data de la signatura electrònica.  

L’alcaldessa presidenta,  

Àstrid Desset Desset 

 

http://www.angles.cat/
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