
 
 

 

Núm. expedient.: X2021001646 

 

EDICTE 

 
Vista l’acta del tribunal de data 16 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 psicotècnica, prova que es qualificarà d’apte o no apte . 

 

 

 
Així mateix, es fan públics els resultats del recompte de mèrits 

 

 

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

 

 

 
Els aspirants que són considerats aptes en el segon exercici (prova psicotècnica), seran 
proposats a l’Alcaldia per formar part de la borsa de peons de la brigada. 

 
Els aspirants proposats aportaran davant la secretaria d’aquest Ajuntament, d ins el termini 

de 5 dies hàbils des que es faci pública la relació d’aprovats a què es ref ereix la base 
anterior, els documents acreditatius de les condicions que per prendre part  a les proves 

s’exigeixen a la base segona, i que són:  

 
1.- Declaració jurada o promesa de no haver estat separat per expedient disciplinari del 

servei de qualsevol de les administracions públiques per sentència ferma, així com que no 
incorre en cap causa d’incapacitat o incompatibilitat establerta a les lleis i reglaments, no 

trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques. 

Els aspirants de nacionalitat d’algun estat membre de la Unió Europea o país amb conveni 
subscrit amb la mateixa i ratificat per Espanya hauran de presentar documentació 

Núm. registre 

d’entrada  

Cognoms Nom DNI Qualif icació 

E2022008615 Suau Rozanski  Javier ***0445** NO APTE 

E2022008503 González Vallés Guillermo ***3827** APTE 

E2022008354 Planas Sayols Jordi ***2042** APTE 

Núm. registre 

d’entrada  

Cognoms Nom DNI Recompte 

mèrits 

E2022008503 González Vallés Guillermo ***3827** 4,5 

E2022008354 Planas Sayols Jordi ***2042** 2 

Núm. registre 

d’entrada  

Cognoms Nom DNI Resultat 

prova 

pràctica 

Recompte 

mèrits 

Puntuació 

Total 

E2022008503 
González 

Vallés 
Guillermo ***3827** 17,5 4,5 22 

E2022008354 Planas Sayols Jordi ***2042** 17,5 2 19,5 



 
 

 

certificada per les autoritats competents del seu país d’origen amb acreditació de no estar 
sotmès a sanció disciplinària o condemna penal que impedeixi, al seu Estat, d’accés a la 

funció pública. 

 
2.- Certificat mèdic de no patir malaltia o defecte físic que impossibiliti el normal exercici de 

la funció.  
 

Si dins del termini indicat, i excepte casos de força major, no presentés la documentació, 

no podria ser nomenat, quedant anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de les 
responsabilitats en què pogués haver incorregut per falsedat en la seva instància. 

 

 

 

 

 
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 

 

 


		2023-01-16T16:00:08+0100
	Sandra Pinos Martínez -  (SIG) - 16/01/2023 16:00:08 - Càrrec: Secretària
	#T#Secretària




