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EDICTE
A dia 12 d’abril de 2019 l’alcaldessa presidenta, ha dictat el Decret d’Alcaldia
número 348 que es transcriu literalment:

“Identificació de l’expedient
Aprovació de la borsa auxiliars administratius d’administració general.
Antecedents
Havent rebut l’acta del tribunal de data 8 d’abril de 2019, de les proves realitzades
aquest mateix dia, amb la proposta de constitució de la borsa.
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 53.1h), 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 de 172 de 129
de juliol de 2015, la qual es va donar compte en sessió plenària de data 23 de
juny de 2015.
Resolució
Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides
RESOLC:
Primer – Avocar, per aquest acte en concret, la competència delegada a la Junta
de Govern Local segons Decret 172 de 19 de juny de 2015, del que es va donar
compte al Ple en la sessió de data 23 de juny de 2015.
Segon – Aprovar la borsa d’auxiliars administratius d’administració general, que tindrà
una vigència de 2 anys des de la data d'aquest decret, és a dir, fins l’12 d’abril de
2021, d’acord amb les bases de selecció aprovades per Junta de Govern Local en
sessió extraordinària de 27 de desembre de 2018. Essent els aspirants que han
superat totes les proves els següents:

Puntuació
teòric

Puntuació Puntuació
pràctic
ofimàtica

Total

Ordre DNI
1

*****241J

8,75

6,5

10

25,25 punts

2

*****625W

7,75

9,25

5,5

22,5 punts

3

*****480A

7,80

5

6

18,80 punts

4

*****504B

5

5

5

15 punts

Tercer. – Publicar l’Edicte amb el contingut de la present Resolució al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i a la web de la Corporació www.angles.cat.
Quart. – Comunicar el següent acord als representats legals dels treballadors pel
seu interès i efectes oportuns.”
Anglès a data de l’assignatura.
L’alcaldessa presidenta
Astrid Desset Desset

