ANUNCI
A continuació s’exposa el resultat de la fase de concurs del procés selectiu per la
provisió interina d’una plaça de mestre/a de l’escola bressol, i la constitució d’una
borsa de treball, realitzada el dia 26 d’octubre de 2021:
Es procedeix a la valoració de la fase de concurs de mèrits, d’acord amb la base
vuitena de la convocatòria amb els següents resultats:
Resultat
mèrits
DNI

Aspirant

4598.....

Flores Pereyra, Laura Graciela

4,73

4.....06X

Nicomedes Aragón, Laia

1,3

4.....57F

Parra Fabro, Marta

3,11

47.....2Z

Rius Amérigo, Maria

3,15

4797.....

Rodríguez Salvador, Monica

2,94

.....857E

Tomey Serigó, Marta

5,3
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Sumada la puntuació de les fases d’oposició i de concurs de mèrits els resultats
finals del procés selectiu són:

DNI

Aspirant

Fase
oposició

Concurs de Resultat
mèrits
final

4.....57F

Parra Fabro, Marta

21,5

3,11

24,61

.....857E

Tomey Serigó, Marta

16,5

5,3

21,8

4797.....

Rodríguez Salvador, Monica

18,5

2,94

21,44

4598.....

Flores
Graciela

16

4,73

20,73

47.....2Z

Rius Amérigo, Maria

15

3,15

18,15

4.....06X

Nicomedes Aragón, Laia

15,5

1,3

16,8

Pereyra,

Laura

D’acord amb la base vuitena punt 3, el tribunal no considera necessària la
realització de l’entrevista personal.
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El tribunal proposa a l’aspirant que han obtingut la major puntuació, Sra. Marta
Parra Fabro, per cobrir de forma interina la plaça de mestra vacant a la plantilla de
personal laboral.
Les persones aspirants que han superat el procés selectiu passen a formar part de
la borsa de treball de mestre/a de l’escola bressol per ordre de puntuació final.
Es procedeix a la publicació dels resultats a la seu electrònica de l’Ajuntament i a la
pàgina web www.ser.cat als efectes de notificació a les persones interessades.
Contra els actes del Tribunal, 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.
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La Presidenta del Tribunal
Marina Escribano Maspons
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