ANUNCI
A continuació s’exposa el resultat de la fase d’oposició del procés selectiu per la
provisió interina d’una plaça de mestre/a i la constitució d’una borsa de treball.
En data 5 d’octubre de 2021, a les 9:00 del matí, al Centre Cívic i Cultural La
Fàbrica, es constitueix el Tribunal Qualificador designat per aquest procés de
selecció, assisteixen:
Presidenta. Sra. Marina Escribano Maspons, Tècnica d’Administració General de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
Secretària. Sra. Anna Ors Codony, mestra de l’Escola Bressol Municipal, de Santa
Eulàlia de Ronçana.
Vocals:
- Sra. Pilar Sánchez Montero, tècnica adscrita al Servei de Suport Municipal de
la Gerència de Serveis d’Educació, de la Diputació de Barcelona
- Sra. Núria Martínez Yeste, mestra de l’EMPA i tècnica de suport de l’àrea
d’Educació de l’Ajuntament de Lliça de Vall.
- Sr. Nicolàs Castellano Petidier, representant de l’Escola d’Administració
Pública.

06/10/2021

Es procedeix a la realització de les proves de la fase d’oposició amb els resultats
següents:

DNI
4598.....
4.....06X
4.....57F
47.....2Z
4797.....
.....857E

Aspirant
Flores Pereyra, Laura Graciela
Nicomedes Aragón, Laia
Parra Fabro, Marta
Rius Amérigo, Maria
Rodríguez Salvador, Monica
Tomey Serigó, Marta

Núm. Registre
2021/5504
2021/5904

Puntuació
total
9,75
9,5

Prova Prova
teòrica pràctica Total
7
9
16
3
12,5
15,5
7
14,5
21,5
2,5
12,5
15
5,5
13
18,5
6,5
10
16,5

Resultat
No apta
No apta
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No es presenten les aspirants següents:

Núm. Registre
2021/5613
2021/5942
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Atès que totes les persones aspirants han acreditat el nivell requerit de
coneixements de la Llengua Catalana, no es necessària la realització de la prova.
D’acord amb la base vuitena es requereix a les persones aspirants que han superat
la fase d’oposició, perquè en un termini de 10 dies hàbils, presentin la
documentació acreditativa dels mèrits al·legats al currículum per la seva valoració
en la fase de concurs.
Els mèrits que no es justifiquin documentalment en temps i forma no seran
puntuats
Es disposa la publicació dels resultats al Tauler d’anuncis i a la pàgina web
www.ser.cat.
Contra aquesta resolució, les persones interessades poden interposar recurs
d’alçada davant de l’Alcalde en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
d’aquesta publicació, d’acord amb el que estableix l’article 121.1 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
No obstant això es podrà interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.
La presidenta del Tribunal
Marina Escribano Maspons
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