
 
 

 

Núm. expedient.: X2021001646 

 

EDICTE 
 

Mitjançant Decret d’alcaldia número 2022DECR001718 de data 28 de desembre 

de 2022, s’aprova la resolució que es transcriu literalment: 

 

“ PRIMER.- Aprovar provisionalment el llistat d’aspirants admesos i exclosos 

següents: 

 

ASPIRANTS ADMESOS 

 

Núm. registre 

d’entrada 

Cognoms Nom DNI 

E2022008354 Planas Sayols Jordi ***2042** 

E2022008460 Marti Carramiñana Alex ***3992**  

 

 

ASPIRANTS ADMESOS que hauran de realitzar la prova de coneixement de l len gua 

catalana: 

 

Núm. registre 

d’entrada 

Cognoms Nom DNI 

E2022008503 González Vallés Guillermo ***3827** 

E2022008505 Garriga Torras Aleix ***7358** 

E2022008615 Suau Rozanski  Javier ***0445** 

 

ASPIRANTS EXCLOSOS: 

 

Núm. registre 

d’entrada 

Cognoms Nom DNI Motiu 

exclusió 

E2022008352 Medina Lorenzo ***5063** No aporta 

documentació 

base tercera 

de les bases  

 

 

SEGON.- Concedir un termini de cinc 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.- Designar el següent tribunal per a dur a terme les proves de selecció dels 

aspirants: 

 

President: 

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



 
 

 

Suplent: Juan Antonio Bohòrquez González, Sotsinspector de la policia local 

d’Anglès. 

 

Vocals membres de l’Ajuntament:  

 

Titular: Paloma Carrero Grau, arquitecta tècnica de l’Ajuntament d’Anglès 

Suplent: Juan Francisco Soriano Torrecillas, agent de la policia local d’Anglès 

 

Titular: José Manuel Cuenca Muñoz, peó de la brigada municipal d’Anglès 

Suplent: Sandra Vila Llapart, administrativa de l’Ajuntament d’Anglès 

 

Secretària 

 

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

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

 

 

 

QUART.- 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. 

 

 

CINQUÈ.-  APROVAR les següents dates d’examen i CONVOCAR als membres titulars 

i/o suplents del tribunal qualificador així com el lloc, data i hora. 

 

o Fase prèvia: Coneixements de les l lengües oficials.  

 

Dimecres 11 de gener de 2023, a les 9:30h a l’Ajuntament d’Anglès (carrer  d’Avall, 

núm. 31 – 17160 Anglès) per la realització de la prova de català. 

 

o Primer exercici - Pràctic 

 

Dijous 12 de gener de 2023, a les 9:30h a l’Ajuntament d’Anglès (carrer  d’Avall, 

núm. 31 – 17160 Anglès) per la realització de la prova pràctica. 

 

o Segon exercici- Prova psicotècnica i  Valoració de mèrits de la fase concurs 

 

Dilluns 16 de gener de 2023, a les 9:30h a l’Ajuntament d’Anglès (carrer  d’Avall, 

núm. 31 – 17160 Anglès) per la realització de la prova psicotècnica i valoració de 

mèrits presentats. 

 

 

SISÈ.- APROVAR les següents dates d’examen i CONVOCAR als aspirants admesos  

per la realització de les proves, així com el lloc, data i hora per a la realització de les 

proves del procés de selecció: 

 

 



 
 

 

o Fase prèvia: Coneixements de les l lengües oficials.  

 

Dimecres 11 de gener de 2023, a les 10:00h a l’Ajuntament d’Anglès (carrer  

d’Avall, núm. 31 – 17160 Anglès) per la realització de la prova de català. 

 

o Primer exercici - Pràctic 

 

Dijous 12 de gener de 2023, a les 10:00h a l’Ajuntament d’Anglès (carrer  d’Avall, 

núm. 31 – 17160 Anglès) per la realització de la prova pràctica. 

 

o Segon exercici- Prova psicotècnica i  Valoració de mèrits de la fase concurs 

 

Dilluns 16 de gener de 2023, a les 10:00h a l’Ajuntament d’Anglès (carrer  d’Avall, 

núm. 31 – 17160 Anglès) per la realització de la prova psicotècnica i valoració de 

mèrits presentats. 

 

 

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

al·legacions presentades en temps i forma, s’entendrà que el llistat 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. 

 

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

www.angles.cat. 

 

NOVÈ.- 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 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 

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 

http://www.angles.cat/
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