Es fa públic que, amb data 25 de juliol de 2019, la Presidenta de l’Organisme Autònom Escola
Bressol de Cabrils, ha dictat la resolució núm. 29/2019, el text de la qual es transcriu literalment
a continuació:
“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.
Vist que mitjançant la Resolució 27/2019, de data 12 de juliol de 2019, es va aprovar la llista
provisional d’aspirants admesos i exclosos i es va designar la composició del Tribunal
qualificador que ha de jutjar i decidir el present procés de selecció.
Atès que les persones representants proposades per l’Escola d’administració pública, la
senyora Maria Llúcia Casanovas Coma (titular) i la Sra. Montse Lluís Avellan (suplent) han
comunicat a aquesta corporació la impossibilitat d’assistir a les proves de selecció, aquest
organisme ha demanat a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya una nova proposta de
membres.
Vista la nova proposta de membres de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per a
formar part del Tribunal qualificador per a la creació d’una borsa de Tècnics d’Educació infantil.
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 nova proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i establir
que la composició de la Comissió de selecció que ha de jutjar i decidir el present procés de
selecció 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

Alicia Belsa Colina, a proposta de l’Escola d’Administració Pública
David de la Fuente Vilches, 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

Actuarà com a secretària una de les vocals de la Comissió de Selecció.
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ANUNCI

Segon.- Convocar els membres de la comissió de selecció el dia 29 de juliol de 2019 a les
08:00 hores al Centre Cívic “La Fàbrica” (c/ Domènec Carles, 21).
Tercer.- Publicar aquesta resolució a la web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Cabrils.
Quart.- Comunicar la present resolució a les persones interessades, als efectes escaients.”
Cabrils, 25 de juliol de 2019
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La presidenta, Maite Viñals Clemente

