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Aprovació si s'escau de la relació d'admesos i exclosos provisionals al
procès de selecció de la borsa de treball educadors/es per la llar d'infants
municipal

Fets
Per Resolució dela Junta de Govern Local de data 11 de novembre de 2020,
es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una
borsa de treball d educadors/es de la llar d'infants municipal el Cabirol de ’
Ajuntament del Montmell, personal laboral, grup C1, mitjançant concurs de
valoració de mèrits.La convocatòria i el text íntegre de les bases es van
publicar en la Seu electrònica i Portal de Transparència de l’Ens, així com en el
Butlletí Oficial de la Província de data 23 de novembre de 2020.
En data 22 de desembre de 2020 va finalitzar el termini de presentaió de
sol·licituds per prendre part en el procés de selecció.

Fonaments de dret
La legislació i normativa aplicable es:
• Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals. (RPEL)
De conformitat amb les bases de la convocatòria i d’acord amb l’art. 78
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, una vegada finalitzat el termini de
presentació d’ instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució
aprovant la llista
d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre
d’ actuació dels aspirants.

En conseqüència, RESOLC:
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Primer.- Aprovar la relació provisional de persones aspirants admeses
i excloses per prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha
de formar part d’una Borsa de treball d'educadors/es per la llar d'infants el
Cabirol de l'Ajuntament del Montmell com a personal laboral, grup C1,
mitjançant concurs de valoració de mèrits, per poder cobrir, de forma
excepcional, eventuals necessitats de personal d'aquest grup professional:
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Admesos:
COGNOMS I NOM

DNI

FONTANALS FIGUERAS IRIS

7893

ESCRIBÀ RIOS ESMERALDA

7157

ROVIRA ARIBAU MARIA DEL MAR

8425

ARRIZABALAGA CASTILLO NEREA

994

LATORRE DEL VILLAR Mª VICTORIA

9133

ENTRENAS LOPEZ LORENA

8290

SABATER OLIVELLA MARIA

1864

ROVIRA AMIGO MÒNICA

5600

ENRIQUE LEIVA NOELIA

7938

NAZARET NAHARRO CORBALAN

6084

GARCIA JIMENEZ ALBA

7683

SNACHEZ GONZALEZ VANESA

9338

HERVAS RUIZ EVELIN

7899

DEL RIO ORTIZ LOIDA

11

Mª TERESA SECANELL LOPEZ

7187

ANNA Mª TASIAS CANALES

6786

SANDRA HIDALGO SILES

6023

ESTHER MORALEDA GOMEZ

6055

MARTA MALDONADO OMELLA

7895

CAROLINA ZAMBRANA MONTENEGRO

9785

NATALIA VIDAL GUASCH

7709

ESTEFANIA LOBATO PONCE

6149

SARA SANTANDER LUENGO

4652

EVA DE LAMO VIVES

7457

PATRICIA ELISABETH ZELADA JUAREZ

8772

Mª DEL MAR FERNANDEZ PALLA

6752

Les persones aspirants excloses i les omeses per no figurar en la
llista provisional d’admesos i exclosos tenen un termini de 5 dies comptats a
partir de l’endemà de la publicació de la present Resolució en la seu electrònica
de l’ Ens, per formular reclamacions i fer esmenes. En defecte, la llista
provisional
esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució per la qual cosa,
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es podrà interposar recurs contenciós d’administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la seva publicació i, alternativament i de forma
potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en
el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació.
Segon .- Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves, d’
acord amb la composició que determinen les bases:
- President/a: Susanna Escribà Vivó, Secretària de l'Ajuntament del Montmell
Suplent: Salvaldor Poch Martell, Tècnic d'urbanisme de l'Ajuntament del
Montmell.
- Vocals:
1.- Sr. Xavier Salvadó Vives. Àrea SAM- Unitat de Secretaria
Intervenció Municipal
Vocal suplent: Sr. Francisco José Pueyo Gracia. Àrea SAM- Unitat
de Secretaria Intervenció
2.- Rosa Buil Fernandez, directora de la llar d'infants el Cabirol.
Suplent: Cristina Herrero , educadora de la llar d'infants el Cabirol
-Secretàri: Actuarà com a secretari Susanna Escribà Vivó, secretària de la
corporació.Suplent: Mª Carmen Guasch Esteban, auxiliar administrativa de
l'Ajuntament
Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los
si concorre algun dels motius de l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre de règim jurídic del sector públic.
Tercer.- El tribunal qualificador es reunirà quan les mesures de restricció de la
mobilitat adoptades per Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener de mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
Covid-19 al territori de Catalunya, es flexibilitzin, i permetin als membres del
tribunal desplaçaments entre municipis.
Quart.- Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal, als candidats i
procedir a la seva publicació en la seu electrònica de l’Ens. Determinar que els
anuncis successius es publicaran en la seu electrònica de l’Ens la qual
cosa substitueix la notificació personal als interessats/des tal i com es desprèn
de l’ article 58.4 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSE MARIA ROLDAN LIROLA - DNI ** (SIG) el dia 13/01/2021 a les 09:53:24

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Montmell. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 49322710256048A5808224CF522E70C0 i data d'emissió 14/01/2021 a les 12:51:32

L'Alcalde,
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