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ANUNCI 

Anunci d’admesos i exclosos, nomenament del tribunal i fixació de data de l’entrevista.  

 

Per Decret d’Alcaldia de data 20 de febrer de 2017 s’ ha aprovat la següent resolució:  

 

“El Ple de l’Ajuntament d’Albesa, en la sessió de 17 d’octubre de 2016, va aprovar la 

convocatòria i les bases del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per la 

selecció de tècnic/tècnica superior en educació infantil, per tal de cobrir necessitats 

concretes prioritàries de caràcter temporal sobrevingudes i substitucions que s’hi 

produeixen a la llar d’infants municipal d’Albesa, durant el curs 2016-2017. 

 

Atès el que disposa les bases específiques de la convocatòria abans esmentada, i 

examinades les sol·licituds presentades per prendre part en aquest procés selectiu, 

convocat mitjançant edicte publicat en el BOP número 206 de data 26/10/2016, i vist que 

el  Departament d’Ensenyament  ha fet la proposta de membres que han formar part del 

Tribunal que realitzarà la 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 llista 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 

LOG 47 901 829 M 

NTA 78 091 461 K 

FJTD 52 915 417 F 

CBH 47 688 257 B 

ECG  47 902 607 R 

COT 47 689 550 Q 

MTCR 48 253 372 Q 

JVC 43 709 414 F 

TSM 40 896 950 Y 

GTC 47 935 263 C 

AMMA 47 690 469 S 

CRS 48 055 747 F 

ANPJ 40 895 213 V 
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GDA 48 053 069 C 

GLA 47 982 264 D 

VMB 43 737 327 K 

MSM 34 757 270 S 

MFB 43 738 698 N 

 

EXCLOSOS:  

Cap  

 

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

següent:  

 

Presidenta: Sra. Rosa Marsol Pons  

 

Vocals:  -   Sra. M. Carme Comes Vilaró, designada pel Departament d’Ensenyament 

              -   Sra. M. Carme Pons Serra, designada pel Departament d’Ensenyament 

 

Secretària:  Sra. Maria Prieto Pineda, Secretària de l’Ajuntament, amb veu però sense 

vot. 
 

TERCER . Tots els aspirants admesos al·leguen posseir el certificat de coneixements de 

nivell de suficiència de llengua catalana exigit a la convocatòria. 

 

QUART.  El tribunal qualificador es constituirà el dia 2 de març de 2017 per a la 

valoració dels mèrits al·legats pels aspirants. 

 

CINQUÈ.  La realització de les entrevistes als aspirants admesos es realitzarà el dia 6 

de març de 2017, a partir de les 17 hores, segons l’ordre de la llista d’aspirants admesos 

a la Sala d’Actes de l’Ajuntament 

 

Els aspirants són 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. 

 

SISÉ. Durant el termini de deu dies hàbils a 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, 22 de febrer de 2017  

 

La secretària 
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