Es fa públic que, amb data 12 de juliol de 2019, la Presidenta de l’Organisme Autònom Escola
Bressol de Cabrils, ha dictat la resolució núm. 27/2019, el text de la qual es transcriu literalment
a continuació:
“Vist que per tal de poder gestionar el servei de l’Escola Bressol es fa necessària la cobertura
de places vacants o substitucions d’empleats i donar cobertura a les necessitats del servei.
Atès que és necessari disposar d’una borsa de personal temporal per al bon funcionament de
l’Escola Bressol Municipal de Cabrils que doni cobertura a possibles necessitats a cobrir en
relació al personal i que el servei no es vegi perjudicat. És per això que es fa necessària la
creació d’una borsa de personal temporal com a instrument per a fer efectives les diferents
contractacions de caràcter laboral no permanent que es necessitin per atendre el servei de
l’Escola Bressol.
Atès que per resolució número 20/2019 es va acordar aprovar les bases reguladores que han
de regir el procés de selecció per a la creació d’una borsa de personal per a la cobertura de
places vacants o substitucions, en règim de personal laboral temporal, de Tècnics d’educació
infantil, subgrup assimilat de classificació C1 de l’Escola Bressol municipal de Cabrils per als
cursos acadèmics 2019-2020 i 2020-2021.
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, s’ha procedit a comprovar la documentació
presentada i els requisits exigits als aspirants a les bases, així com a la confecció de la llista
d’aspirants admesos i exclosos.
Vistos els articles 8 i 11 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
Vistos els articles 19 i 20 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals.
Vist el que disposen els articles 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local i 53.1.h) 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, sobre la competència de l’alcalde per
aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal.
Per tot l’exposat, i en virtut de les atribucions que tinc conferides,
RESOLC
Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la
convocatòria del procés de selecció per a la creació d’una borsa de personal per a la cobertura
de places vacants o substitucions de Tècnics d’educació infantil en règim de personal laboral
temporal de l’Escola Bressol d’acord amb la documentació presentada, tal i com es detalla a
continuació:
A) Aspirants admesos:
COGNOMS I NOM
ARCAS ANGLASRILL, ELISENDA
ARTIGAS FERNÁNDEZ, MARIA DEL MAR
BELMONTE BARBARÀ, PAULA
BRIÓ PARÉS, MERCEDES
CABALLERO VÁZQUEZ, LAURA

DNI
***2905**
***4736**
***4477**
***1969**
***6854**
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ANUNCI

CAMPS DE LA HOZ, ROSA MARIA
CAPALLERA MARTÍ, LAIA
CASALS VILLAN, MIRIAM
COMÍN MANGUILLOT, SÒNIA
FERNÁNDEZ GARCÍA, JENNIFER
GARCÍA ESPINACH, GISELA
GARCÍA MONREAL, GERARD
GARRIDO COLMENAR, ANDREA
GONZÁLEZ ROSELL, SÍLVIA
GONZÁLEZ-CARRATO RUIZ, AIDA
GRAU DEL ARCA, REBECA
LÓPEZ LÓPEZ, ESTER
LÓPEZ PÉREZ, CLARA
MALDONADO VILLANUEVA, CORAL
MARÍN VIVES, ANA
MARTOS SIMÓ, NÚRIA
MATEU CALAFELL, CRISTINA
MOLINÉ PASCUAL, SUSANA
MONTERO POTES, ARACELI
RICIS FERNÁNDEZ, ELISENDA
RODRÍGUEZ REQUENA, INMACULADA
ROMÁN GARCÍA, ANABEL
ROMERO LÓPEZ, ANA
SABIOTE RODRÍGUEZ, ESTEFANIA
SÁNCHEZ CARMONA, ENCARNACIÓN
SOBRADO CLAUS, LAIA
VALDIVIELSO HOYUELOS, MARIA DOLORS
VALERO GONZÁLEZ, NÚRIA
VINTRÓ GIL, NATÀLIA

***0691**
***7674**
***5096**
***5709**
***6200**
***6795**
***3938**
***5545**
***4138**
***0230**
***1669**
***3452**
***7239**
***0161**
***7604**
***3380**
***1974**
***4806**
***0515**
***8223**
***2758**
***6799**
***0266**
***7608**
***3331**
***5054**
***2056**
***9081**
***7731**

B) Aspirants exclosos

SALAZAR TENA, PATRICIA

DNI
***4466**

MOTIU EXCLUSIÓ
No acredita estar en possessió de la
titulació requerida

Segon.- Informar a les persones amb motiu d’exclusió que disposen de deu dies hàbils, a
comptar des de l’endemà de l’exposició pública per esmenar els defectes que han motivat la
seva exclusió i/o presentar al·legacions contra la llista provisional d’aspirants admesos i
exclosos, transcorregut el termini, sense cap al·legació s’entendrà elevada a definitiva de forma
automàtica.
Tercer.- Designar la composició del Tribunal qualificador que ha de jutjar i decidir el present
procés de selecció, que estarà integrat pels membres següents:
President
Suplent

Vicky Ros Arderiu, Directora de l’Escola Bressol
Isabel Carlos Babot, Educadora infantil de l’Escola Bressol

Vocal 1
Suplent

Maria Llúcia Casanovas Coma, a proposta de l’Escola d’Administració Pública
Montse Lluís Avellan, a proposta de l’Escola d’Administració Pública

Vocal 2
Suplent

Núria Sánchez Turbau, Mestra de l’Escola Bressol
Alba López Matamala, Educadora infantil de l’Escola Bressol
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COGNOMS I NOM

Actuarà com a secretària una de les vocals de la Comissió de Selecció.
Quart.- Establir que els aspirants que hauran de realitzar la prova de coneixements de llengua
catalana, nivell C1, ja que no han acreditat estar en possessió de la titulació escaient, són els
aspirants següents:
COGNOMS I NOM
CAMPS DE LA HOZ, ROSA MARIA
CASALS VILLAN, MIRIAM
GONZÁLEZ-CARRATO RUIZ, AIDA
LÓPEZ PÉREZ, CLARA

DNI
***0691**
***5096**
***0230**
***7239**

Cinquè.- Establir els següent calendari de realització de les proves del procés de selecció, i
convocar als aspirants per a la realització dels següents exercicis en les dates, llocs i horaris
que es detallen a continuació:
Prova de coneixements específics:
Es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova de coneixements específics el dia
29 de juliol de 2019, a les 09:00 hores Centre Cívic (c/ Domènec Carles, 21).
Cas pràctic:
Es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova del cas pràctic, el dia 29 de juliol
de 2019, a les 11:00 hores al Centre Cívic (c/ Domènec Carles, 21).
Prova de llengua catalana de nivell C1
Es convoca a tots els aspirants que no han acreditat estar en possessió de la titulació del nivell
exigit de llengua catalana a la realització de la prova de llengua catalana el dia 30 de juliol de
2019, a les 09:00 hores a la seu de l’Ajuntament de Cabrils.

Cabrils, 12 de juliol de 2019
La Presidenta, Maite Viñals Clemente
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Sisè.- Publicar la present resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Cabrils i a la web de
l’Ajuntament, als efectes que durant el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de
la publicació de l’anunci de la llista, els aspirants exclosos puguin formular reclamacions o
esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.”

