
       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. 14/ 2018

Expedient procés per a la selecció en règim de personal laboral temporal (de caràcter
interí), d’un lloc de treball de Mestre/a-Director/a de la llar d’infants 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 Mestre/a-Director/a de la llar d’infants i constitució
d’una 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

RMPR 40885734Z
MRLL 47689246B

EXCLOSOS:   CAP
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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:

1a Fase: Prova de coneixements  
L’aspirant  redactarà durant 60 minuts un breu projecte (extensió màxima de 3 pàgines
DIN-A4- dues planes) de funcionament de la línia de 0 a 3 anys que, en base al Currículum
de  0  a  3  anys,  que  contindrà:  mètode  pedagògic,  organització  de  la  llar,  i  el
desenvolupament  d’un  objectiu  específic  amb  explicació  d’alguna  de  les  activitats,
materials i mètodes educatius que pensa emprar, així com altres consideracions que pugui
aportar per millorar el servei.

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.

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.”
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La qual cosa es fa pública per a general coneixement .

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

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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