
ANUNCI

Es fa públic que, amb data 2 d’agost de 2019, la Presidenta de l’Organisme Autònom Escola  
Bressol de Cabrils, ha dictat la resolució núm. 31/2019, el text de la qual es transcriu literalment 
a continuació:

“Mitjançant la resolució núm. 20 de la Presidenta de l’Organisme Autònom Escola Bressol, de 
data 24 de maig de 2019, s’han aprovat 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.

Les bases han estat publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
data 13/06/19 i a la web de l’Ajuntament de Cabrils i difoses mitjançant el servei d’intermediació 
laboral de l’Ajuntament de Cabrils.

Vist que s’ha portat a terme el procés selectiu per a la creació d’una borsa de personal temporal 
amb els perfils professional de Tècnics d’Educació Infantil.

Vista l’acta, núm. 1, de data 29 de juliol de 2019, de la Comissió de selecció del procés selectiu  
per a la creació d’una borsa de personal de Tècnics d’Educació Infantil.

Vista l’acta núm. 2, de data 31 de juliol de 2019, de la Comissió de selecció del procés selectiu  
per  a  la  creació  d’una  borsa  de  personal  de  Tècnics  d’Educació  Infantil,  la  qual  proposa 
l’aprovació de la borsa de personal per odre decreixent de puntuació.

Vist el que disposa l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del  
Règim Local.

Per tot l’ exposat, i en virtut de les atribucions que tinc conferides,

RESOLC

Primer.- Aprovar  la borsa de personal  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,  d’acord  amb  la  següent  relació  ordenada  de  forma  decreixent  per  ordre  de 
puntuació:

NÚM. ORDRE 
BORSA 

COGNOMS I NOM

1 MARÍN VIVES, ANA
2 COMÍN MANGUILLOT, SÒNIA
3 VALERO GONZÁLEZ, NÚRIA
4 MONTERO POTES, ARACELI
5 ROMERO LÓPEZ, ANA
6 CABALLERO VÁZQUEZ, LAURA
7 VINTRÓ GIL, NATÀLIA
8 ROMÁN GARCÍA, ANABEL
9 ARTIGAS FERNÁNDEZ, MARIA DEL MAR
10 VALDIVIELSO HOYUELOS, MARIA DOLORS
11 SABIOTE RODRÍGUEZ, ESTEFANIA
12 GONZÁLEZ ROSELL, SÍLVIA
13 MOLINÉ PASCUAL, SUSANA
14 LÓPEZ PÉREZ, CLARA
15 GONZÁLEZ-CARRATO RUIZ, AIDA



16 MALDONADO VILLANUEVA, CORAL
17 RICIS FERNÁNDEZ, ELISENDA
18 MARTOS SIMÓ, NÚRIA
19 BELMONTE BARBARÀ, PAULA

Segon.- Publicar al tauler d’edictes i a la web municipal de l’Ajuntament de Cabrils el llistat dels 
aspirants que formen part de la borsa de personal esmentada per estricte ordre de puntuació 
decreixent,  als  efectes  de  considerar-se  notificada  aquesta  resolució  a  totes  les  persones 
interessades.”

Cabrils, 2 d’agost de 2019

La presidenta, Maite Viñals Clemente


