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ANUNCI

Per Decret d’alcaldia núm. 2021/324, de 13 de setembre, s’aprova la llista 
provisional de persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu per a 
proveir una plaça de mestre/a i constitució d’una borsa de treball de l’escola bressol 
municipal.

“CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A PROVEIR UNA PLAÇA DE 
MESTRE/A I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE L’ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

De conformitat amb les bases de la convocatòria del procés per la cobertura interina 
d’una plaça de mestre/a vacant a la plantilla de personal laboral, i la constitució 
d’una borsa de treball de mestre/a de l’escola bressol municipal, aprovades per la 
Junta de Govern Local en data 8 de juliol de 2021, i fent ús de les atribucions que 
tinc conferides per la legislació vigent.

Es fa pública la llista provisional de les persones aspirants admeses i excloses i 
s’exposa al Tauler d’anuncis de la Corporació i a la web municipal www.ser.cat, als 
efectes que es puguin formular reclamacions, al·legacions o esmenes de la 
sol·licitud, en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
publicació d’aquesta resolució. 

Les dades personals es publiquen d’acord amb la disposició addicional setena de la 
Llei 3/2018 de 5 de desembre.

En exercici de les competències que tinc atribuïdes per l’article 53, núm. 1, i) del 
Text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 82 del Reglament de personal, 

RESOLC,

Primer.- Aprovar provisionalment la llista de les persones aspirants admeses i 
excloses del procés de constitució d’una borsa de treball de personal educador de 
l’escola bressol municipal, segons els llistats següents:

ADMESES:

DNI Aspirant

Exempció prova 
coneixements llengua 
catalana

4598..... Flores Pereyra, Laura Graciela Exempta
.....016B Forn Diaz, Tanit Exempta
472.....B Gutierrez Sancho Cristina Exempta
4.....06X Nicomedes Aragón, Laia Exempta
47.....2Z Rius Amérigo, Maria Exempta
4797..... Rodríguez Salvador, Monica Exempta
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.....857E Tomey Serigó, Marta Exempta

EXCLOSES:

Registre 
d'entrada

Motiu exclusió: Manca l'acreditació dels 
requisits següents

Exempció prova 
coneixements 
llengua catalana

2021/5579 - No presenta la titulació exigida Exempta

2021/5602
- Currículum no signat.
- No acredita el pagament de la taxa Exempta

2021/5613
- Certificat delictes sexuals no està 

actualitzat Exempta
2021/5913 - No acredita el pagament de la taxa Exempta
2021/5942 - Currículum no signat Exempta

Segon.- Concedir a les persones aspirants excloses un termini de deu dies hàbils, 
a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci a la pàgina web 
www.ser.cat i al tauler d’anunci de l’Ajuntament, per a formular les reclamacions 
oportunes i esmenar els defectes que s’hagin produït respecte els requisits per 
participar a la convocatòria. Les al·legacions presentades s’hauran de resoldre en el 
termini de 20 dies següents a la finalització del termini per a la presentació. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions 
s’entenen desestimades. En el supòsit que no es presentin reclamacions, la llista 
provisional s’entendrà elevada a definitiva. 

Tercer.- Establir la composició del tribunal qualificador, format per les persones 
següents, d’acord amb la base setena:

Presidenta: Sra. Marina Escribano Maspons, tècnica d’Administració General de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

o Suplent: Sra. Cristina Fígols Querol, tècnica de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

Secretària: Sra. Anna Ors Codony, mestra de l’Escola Bressol Municipal, de Santa 
Eulàlia de Ronçana.

o Suplent: Sra. Esther Casadesús Orti, mestra de l’Escola Bressol 
Municipal de Santa Eulàlia de Ronçana.

Vocal: Sra. Pilar Sánchez Montero, tècnica adscrita al Servei de Suport Municipal de 
la Gerència de Serveis d’Educació, de la Diputació de Barcelona.

o Suplent: Sra. Noemí Creus Martí, tècnica adscrita al Servei de Suport 
Municipal de la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de 
Barcelona.
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Vocal: Pendent de designar.
o Suplent: Pendent de designar.

Membres designats per l’Escola d’administració pública de Catalunya:
Vocal: Nicolás Castellano Petidier, departament d’educació de l’Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès.

o Suplent: Carme Gracia Minguell, Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero, Ajuntament de Granollers

El tribunal podrà disposar la incorporació d’assessors especialistes perquè 
col·laborin amb els seus membres en la realització i valoració de les proves.

Cinquè.- Convocar als aspirants al 1r i 2n exercici que tindran caràcter eliminatori. 

Data:  Dimarts, 5 d’octubre de 2021
Horari: 10:00h
Lloc: Centre Cívic i Cultural La Fàbrica 

C. del Gual s/n
08187 Santa Eulàlia de Ronçana

Sisè.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina 
web (www.ser.cat).”

L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat 
separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol
altre recurs ajustat a dret.

El Secretari accidental
Sergi Ferrer Polo

Signat i datat electrònicament
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