
 
 

 

Núm. expedient.: X2021001646 

 

EDICTE 

 
Vista l’acta del tribunal de data 11 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 la prova de català, prova eliminatòria i qualificada d’apte o no apte. 
 

 

Núm. registre 

d’entrada 

Cognoms Nom DNI Qualificació 

E2022008505 Garriga Torras Aleix ***7358** APTE 
E2022008615 Suau Rozanski  Javier ***0445** APTE 
 
Els aspirants que han realitzat la fase prèvia de coneixement de les llengües oficials i 

podran realitzar el primer exercici – cas pràctic, a l’ajuntament d’Anglès, el dijous 12 de 

gener de 2022 a les 10:00 hores, són: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

b)  Fase d’oposició.  
La fase d’oposició consistirà en la realització del següent exercici: 

 
PRIMER EXERCICI. -  PRÀCTIC 

Consistirà en la resolució d’un/s cas/os pràctic/s proposat/s pel Tribunal sobre funcions 

pròpies de peó de brigada en relació al manteniment, pintura, soldadura, lampisteria i 
reparacions en general. 

El tribunal decidirà si el cas pràctic consisteix a desenvolupar una tasca pròpia del lloc de 

treball o el planejament d’un supòsit pràctic a desenvolupar per escrit. 
 

El tribunal, si ho creu convenient, podrà sol·licitar als/les aspirants els aclariments que 
estimi oportú en relació als treballs realitzats. Els/les aspirants estaran obligats/ades a 

explicar davant el tribunal els aspectes que li siguin sol·licitats. La incompareixença 

comportarà la no superació de la prova. 
La puntuació màxima serà de 20 punts. 

 

 
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, 
Anna Fauchs Planchart 

Núm. registre 

d’entrada 

Cognoms Nom DNI 

E2022008505 Garriga Torras Aleix ***7358** 

E2022008615 Suau Rozanski  Javier ***0445** 

E2022008503 González Vallés Guillermo ***3827** 

E2022008354 Planas Sayols Jordi ***2042** 

E2022008460 Marti Carramiñana Alex ***3992** 
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