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En relació amb el procediment de selecció convocat per a la constitució d’una borsa de treball
de mestres d’educació infantil.
CERTIFICO:
Que havent finalitzat el procés selectiu per a la constitució d’una Borsa de Treball de Mestre en
Educació Infantil (grup A2), per a la provisió de places amb caràcter temporal d’aquest grup
professional que es doni a la Llar d’Infants, dependència municipal de l’Ajuntament de Roda de
Berà, d’acord amb les bases reguladores del mateix, el Tribunal qualificador ha elevat a
l’alcaldia la proposta dels aspirants que han superat el procés i l’Alcalde ha dictat Decret núm.
2020-1876, segons el literal següent:
DECRET D’ALCALDIA
“Convocatòria pública per a la formació d’una borsa de treball de mestres d’educació
infantil.

1. La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 11 de novembre de
2019 va aprovar les bases, la convocatòria i el modelatge d’instància de sol·licitud que
han de regir el procediment de selecció convocat per a la constitució d’una borsa de
treball de Mestre en Educació Infantil (grup A2), per a la provisió de places amb caràcter
temporal d’aquest grup professional que es doni a la Llar d’Infants, dependència municipal
de l’Ajuntament de Roda de Berà, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure,
aprovades per Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 11 de novembre
de 2019.
2. Aquest acord, juntament amb el text íntegre de les bases es va publicar al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona, CVE2020-01880, de data 16 de març de 2020, amb
ressenya al DOGC, núm. 8184, de data 23 de juliol de 2020, al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la web municipal.
3. Verificades les proves i conclosa la selecció, en Acta de 14 d’octubre de 2020, el
Tribunal ha elevat proposta de constitució de borsa de treball amb els aspirants que
han superat el procés per l’ordre de puntuació respectivament assolit, per a possibles
substitucions i/o acumulació de tasques.
4. Examinada la documentació que acompanya aquest expedient i essent conforme al
compliment de les bases reguladores d’aquest procés selectiu.
FONAMENTS DE DRET:
D’acord amb els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, i
53.1 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, Text refós aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com la Base DESENA de les aprovades per a la
convocatòria, és competència de l’Alcaldia aprovar la borsa per estricte ordre de
puntuació i amb una vigència de tres anys, prorrogable per un any més.
En raó dels anteriors, i en ús de les competències conferides per la vigent legislació de
règim local i de personal al serveis de les entitats locals,
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RESOLC:

SEGON. Publicar aquesta resolució a la web municipal http://www.rodadebera.cat i al
tauler d'edictes i anuncis oficials de la corporació.”
I, perquè consti, expedeixo el present certificat, amb el vistiplau de l’Alcalde, als efectes
oportuns.
Document signat electrònicament al marge.
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PRIMER. Aprovar la relació d’aspirants proposats pel Tribunal qualificador corresponent
a la convocatòria per a la constitució d’una Borsa de Treball de Mestre en Educació Infantil
(grup A2), per a la provisió de places amb caràcter temporal d’aquest grup professional que
es doni a la Llar d’Infants, dependència municipal de l’Ajuntament de Roda de Berà, amb
l’ordre que determina la puntuació assolida a les diferents proves del procés i que és la
següent:

