
Departament: Recursos Humans 
Tema: Procés Selectiu Borsa de Treball Escola Bressol. 
Expedient: 1751/2019 

 

 

Fets 
 

0703/2019, de data 19 de setembre de 2019, es van 
aprovar les bases del procediment selectiu 

, dels següents llocs de treball: 
 
- Educador/a Escola Bressol, grup A2 
- Tècnic/a Auxiliar Escola Bressol, grup C1 

 
vocatòria va ser publicat al BOP de 2 9, per la 

qual cosa, el termini de presentació de sol·licituds de participació va finalitzar el 16 
de 2019. 

 

Fonaments de dret 
 
Article 78 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel 

Decret 214/1990, de 30 de juliol, i 21.1.g), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del 
Règim Local. 
 

Article 53.1.u) 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., quan la competència de 
l'Alcalde per dictar la resolució.  
 

Per allò exposat, aquesta Alcaldia-Presidència, en exercici de les competències que 
té atribuïdes per la legislació de règim local vigent, 

 

 
Primer. Aprovar la següent relació provisional 

procés selectiu per l Treball  
 



Educador/a Escola Bressol, grup A2: 
 

ASPIRANTS ADMESOS, 
requerit: 
 

 
 

 
ASPIRANTS EXCLOSOS,  
 

 
 

Tècnic/a Auxiliar Escola Bressol, grup C1: 
 
ASPIRANTS ADMESOS, 
requerit: 
 



 
 
ASPIRANTS EXCLOSOS,  

 
 
Segon. Oferir als interessats un termini de tres dies hàbils per a esmenes o 

reclamacions. Les al·legacions seran resoltes en el termini de trenta dies, 
transcorreguts els quals sense haver-
desestimades.  Cas de no presentar-se reclamacions o esmenes, la llista 

a definitiva sense 

de persones admeses i excloses i es publicarà la llista de persones novament.



 
Tercer. Designar com a membres del Tribunal que ha de jutjar les corresponents 

proves a: 
 President: Sr. Joan Manso Bosoms, Secretari de  com a 

com a president suplent. 
 Vocals:  

 Sr. Nicolàs Castellano Petidier, com a primer vocal titular i Sra. Elisabeth 
Benítez Vilajuana com a primera vocal suplent, designats per l Escola 

 
 Sra. Marta García San Agérico, com a segona vocal titular i Sra. 

Montserrat Freixa Costa com a segona vocal suplent, designats per 
 

 Sra. Mireia Claramunt Humet, 
tercera vocal titular, i Sra. 
Territori, com a tercera vocal suplent. 

 Secretari: 
 Sr. Lluís Solé Diéz com a Secretari titular.  

vocals actuarà com a secretari del tribunal. 
 Observador: Sr. Lluís Clopés Solà, amb veu però sense vot, com observador 

designat conjuntament pels Delegats del Personal Funcionari i Laboral de 
. 

 Assessorament: Bressol Municipal. 
 

Quart. Fixar el dia 16 de desembre de 2019, a les 8.30 hores, a  Ajuntament, per a 
la constitució del Tribunal Qualificador.  

 
Cinquè. Convocar als aspirants declarats admesos per a la celebració de la prova 

teòrico-pràctica  :
 
Data: Dilluns 16 de desembre de 2019 
Hora: 9.00 h 
Lloc: Can Carner (Carrer de les Joies, 11-13, Moià) 

 
Sisè. L

procés selectiu. 
 
Setè.  Els presents acords i anuncis successius relatius a aquesta convocatòria es 

e la corporació i a la web municipal www.moia.cat. 
 
Vuitè. 

bases de la convocatòria. 
 

 
Davant meu, El Secretari, Joan Manso Bosoms. 
Signat electrònicament al marge. 


