
       AJUNTAMENT
          D’ALBESA

ANUNCI
Anunci d’admesos i exclosos, nomenament del tribunal i fixació de data de les proves. 

Per Decret d’Alcaldia de data 26 de febrer de 2018 s’ ha aprovat la següent resolució:

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 16/ 2018

Expedient procés per a la per a la selecció en règim de personal laboral temporal (de
caràcter interí), d’un lloc de treball de Tècnic/a en educació infantil i constitució borsa de
treball

ANTECEDENTS

1.   La  Junta  de  Govern  Local,  en  la  sessió  de  15  de  gener  de  2018,  va  aprovar  la
convocatòria i les bases per a la selecció en règim de personal laboral temporal (de caràcter
interí), d’un lloc de treball de Tècnic/a en educació infantil i constitució borsa de treball.

2.  La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar al Butlletí Provincial de la
Província de Lleida núm. 25, de 5 de febrer de 2018, al tauler d’anuncis de la Corporació i a
la web de l’Ajuntament.

3.   El termini de presentació d'instàncies per tal  d'ésser admès en el procés selectiu,  ha
finalitzat el 19 de febrer de 2018.

2. FONAMENTS DE DRET

1. L’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal
al servei de les entitats locals, disposa que una vegada finalitzat el termini de presentació
d’instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un
mes aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i
ordre d’actuació dels aspirants

2. Les bases que regeixen per aquest procés de selecció.

D’acord amb les facultats conferides legalment per l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.

RESOLC: 

PRIMER. Aprovar la següent relació d'aspirants admesos i exclosos, que serà exposada en el
Tauler d'Anuncis de la Corporació, i a la web de l’Ajuntament fins el dia de realització de
les proves. 

ADMESOS: 
DNI

JCS 79281959Q
MFB 43738698N
VBL 47695843F
RCR 39377337A
AMMA 47690469S
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MMM 48051608P

EXCLOSOS:   
DNI MOTIU

MDLC 47679716A

Manca Declaració jurada de compliment de la Llei 
26/2015 o certificat negatiu del Registre Central de 
Delinqüents sexuals.

SEGON. Aprovar la composició del Tribunal que ha de valorar les proves,  en la forma
següent: 

President/a:   Titular :    Sra. Carme Pons Serra.
                      Suplent:    Sra. Rosa Marsol Pons

Vocals:          Titulars:   - Sra. Yolanda Trullols Mulet
                                       - Sra. Cristina Flix Valls

                       Suplents:  - Sra. Fina Piñol Jové
                                        - Sra. Inés Parisi Capdevila
                  
Secretària:  Sra. Maria Prieto Pineda, Secretària de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

TERCER.   Convocar el Tribunal qualificador per a la seva constitució el dia 12 de març de
2018 a les 17,00 hores a les dependències de l’Ajuntament d’Albesa.

QUART.  Convocar als aspirants admesos el proper dia 12 de març de 2018, a les 17,30
hores,  a  les  dependències  de  l’Ajuntament  d’Albesa,  per  tal  de  realitzar  les  proves  del
procés selectiu:

Prova de coneixements específics - De caràcter obligatori i eliminatori.

Aquest exercici consisteix a respondre per escrit, durant un període màxim d’una hora, una
prova  que  contindrà  una  un  qüestionari  de  20  preguntes,  amb  respostes  alternatives,
relacionades amb les funcions bàsiques a desenvolupar. Aquest qüestionari estarà emmarcat
dins del contingut del Currículum del primer cicle d’educació infantil 0-3 anys.

Els aspirants seran convocats en crida única, llevat de casos de força major, degudament
justificats  i  valorats  lliurement  pel  tribunal.  Els  aspirants  que  no  hi  compareguin  seran
exclosos de la prova, i conseqüentment, de la selecció. A efectes d’identificació els aspirants
hauran de concórrer a cada exercici amb el DNI o similar. 

CINQUÈ.  La data i  hora de la realització de la entrevista personal es comunicarà  als
aspirants al tauler d’anuncis i la web de l’ajuntament.

SISÈ.    Notificar  aquesta  resolució  als  membres  del  Tribunal  perquè  en  prenguin
coneixement i procedir a la seva publicació en el tauler d’anuncis de la corporació i a la web
de l’Ajuntament.
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SETÉ.  Durant  el  termini  de  deu  dies  hàbils  partir  de  la  data  de  publicació  d'aquesta
resolució, es podran presentar les reclamacions pertinents o ser  recusats els membres del
Tribunal, d'acord amb el que disposa l'art. 24 de la  Llei 40/2015, d’ 1 d’ octubre de Règim
Jurídic del sector públic. 

D’aquest decret es donarà compte al proper Ple de l’Ajuntament.

Albesa, a la data de la signatura electrònica
L’alcalde, Antoni Balasch i Parisi

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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