
 
DECRET 

Exp.: 1127/2020 

Procés selectiu creació d'una borsa de treball de Mestre/a d’educació infantil per a 
l'Escola bressol 

MOTIVACIÓ 
 

Per acord de Junta de Govern Local  del dia 7 de juliol de 2020, es van aprovar les 
bases i es va acordar obrir la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de 
Mestre/a d’educació infantil per a l'Escola bressol, les bases del qual es van publicar 
en el BOPB de data 30 de juliol de 2020 i tauler d’edictes de la pàgina web de 
l’Ajuntament, amb obertura de termini per presentar solꞏlicituds de 20 dies naturals.  

El dia 25 d’agost es va publicar en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament la llista 
provisional d’admesos i exclosos per prendre part en aquesta selecció atorgant un 
termini de deu (10) dies hàbils, als aspirants exclosos per esmenar les causes de la 
seva exclusió presentant-se una reclamació per haver presentat la documentació i no 
estar a les llistes. 

Comprovat que G.F., J ha presentat la documentació dins el termini s’inclou en el llistat 
definitiu. 

Atès el que disposa l’article 78 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals i l'article 21.1.g) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  
 
DISPOSICIÓ 
 
PRIMER.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, dels que han 
presentat solꞏlicitud per participar en el procés selectiu de l'esmentada convocatòria, i 
que és la següent: 
 
A. ASPIRANTS ADMESOS 
 

Interessat DNI RE 
A.S.C. *****670V 2020-E-RC-1184 
L.M.C. *****054G 2020-E-RE-612 
L.P.P. *****759F 2020-E-RE-617 
J.F.A. *****168R 2020-E-RE-619 
M.P.C. *****613J 2020-E-RE-620 
A.F.R. *****787Z 2020-E-RC-1200 
M.R.P *****002H 2020-E-RE-631 
A.F.D. *****372D 2020-E-RE-637 
S.P.A. *****572Q 2020-E-RE-645 
R.C.C. *****066F 2020-E-RC-1231 
A.C.S. *****113A 2020-E-RE-647 
S.V.R *****819C 2020-E-RE-652 
J.D.L. *****651Q 2020-E-RE-661 
M.T.V. *****449F 2020-E-RE-665 



S.C.C. *****400B 2020-E-RC-1298 
M.P.S. *****593C 2020-E-RE-677 
A.L.A. *****878P 2020-E-RE-682 
C.C.F. *****097G 2020-E-RE-681 
P.G.C. *****181Q 2020-E-RE-680 
J.G.F. *****382Y 2020-E-RE-622 
 

B. ASPIRANTS EXCLOSOS, amb indicació del motiu de l’exclusió 
 
Interessat DNI RE Motiu 

d’exclusió 
M.P.A. *****717M 2020-E-RE-634 1 
N.R.C. *****838Q 2020-E-RE-653 1 
L.P.V. *****011H 2020-E-RE-664 1 
M.M.B. *****765L 2020-E-RE-671 1 
L.V.V. *****777A 2020-E-RC-1301 1 

 
Motiu d’exclusió 

1. No acredita estar en possessió de títol de grau o diplomatura universitària en 
magisteri en l’especialitat d’educació infantil o equivalent 

 

SEGON: Fer pública la composició del tribunal: 

Presidenta: Ester Puig Santasusana (Directora de l’escola bressol) 

Vocals: Gemma Mujal Soler  

 Gemma Simón Simón – Tècnica orientació professional 

Secretaria: Dolors Obradors Badia (Secretaria de l’Ajuntament) 

TERCER:  Convocar als membres de l’òrgan qualificador i fixar el dia, l’hora i lloc que 
s’assenyala a continuació per a la seva constitució: 

Data: 16 octubre de 2020. 

Hora: 8.30 A les hores 

Lloc: Escola Bressol l’Estel (Avinguda 1 d’octubre 5-7) 

QUART: Vist que tots els aspirants estan exempts de fer la prova de llengua 

catalana, els membres del tribunal iniciaran l’entrevista el mateix dia 

16 d’octubre de 2020, a L’Escola Bressol l’Estel amb el següent horari: 

 

Interessat DNI RE HORA PROVA 

L.M.C. *****054G 2020-E-RE-612 8:45 

L.P.P. *****759F 2020-E-RE-617 9:00 



J.F.A. *****168R 2020-E-RE-619 09:15 

M.P.C. *****613J 2020-E-RE-620 09:30 

J.G.F. *****382Y 2020-E-RE-622 09:45 

M.R.P *****002H 2020-E-RE-631 10:00 

A.F.D. *****372D 2020-E-RE-637 10:15 

S.P.A. *****572Q 2020-E-RE-645 10:30 

A.C.S. *****113A 2020-E-RE-647 10:45 

S.V.R *****819C 2020-E-RE-652 11:00 

J.D.L. *****651Q 2020-E-RE-661 11:15 

M.T.V. *****449F 2020-E-RE-665 11:30 

M.P.S. *****593C 2020-E-RE-677 11:45 

P.G.C. *****181Q 2020-E-RE-680 12:00 

C.C.F. *****097G 2020-E-RE-681 12:15 

A.L.A. *****878P 2020-E-RE-682 12:30 

A.S.C. *****670V 2020-E-RC-1184 12:45 

A.F.R. *****787Z 2020-E-RC-1200 13:00 

R.C.C. *****066F 2020-E-RC-1231 13:15 

S.C.C. *****400B 2020-E-RC-1298 13:30 

 

CINQUE:  Comunicar als aspirants que una vegada el Tribunal tingui les puntuacions 
les publicarà a la pàgina web municipal, www.puig-reig.cat  

Contra aquest acte que es de tràmit i no posa fi a la via administrativa no procedeix la 
interposició de cap recurs. 

Puig-reig, signat i datat electrònicament 

 

L’Alcalde      La secretària 

Josep Maria Altarriba Roca    Dolors Obradors badia 


