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Identificació de l’expedient: 1474/2021 785  
Assumpte: Concurs adscripció provisional lloc de treball de mestra de l'Escola Bressol

Anunci llista admesos concurs adscripció mestra escola bressol

Per decret núm. RES2021/784, de data 16 d’abril, s’ha aprovar la llista d’aspirants admesos i 
exclosos en el concurs per a l’adscripció al lloc de treball de mestra de l’Escola Bressol, la 
part resolutiva de la qual es transcriu a continuació:

PRIMER.- Declarar aprovada la relació d’aspirants admesos i exclosos a les proves 
selectives per a l’accés a la plaça, abans esmentada, relacionats per ordre de registre 
d’entrada.

Aspirants admesos:

Núm. d’ordre Núm. registre entrada

1 ENTRA2021/3136
2 ENTRA2021/3165

Aspirants exclosos:

No n’hi ha cap.

SEGON.- Publicar la relació certificada completa d’aspirants admesos i exclosos, a la pàgina 
web de la Corporació  i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.

TERCER.- La composició del tribunal qualificador de la selecció serà la següent:

Presidenta: Maria Artigas Gurri, Tècnica d’Educació; suplent Mercè Valls Melendres
Vocals: Maribel Cortes Vallespir, tècnica de Promoció Econòmica; suplent Mariola 

Dempere Dominguez.  
Montserrat Carbonell Vila, tècnica de Recursos Humans (que actuarà com a 
secretària); suplent Mercè Valls Melendres 

QUART.- Designar el dia 19 d’abril de 2021, a les 10 hores, mitjançant reunió de forma 
telemàtica, per dur a terme la valoració dels mèrits al·legats pels aspirants declarats 
admesos. 
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