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DECRET D’ALCALDIA
ANTECEDENTS DE FET:

2. En data 9 d’agost de 2020, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya va designar vocal
titular i suplent d’acord a la nostra sol·licitud.

4. En data 30 de setembre a les 14:50 h es te coneixement de la impossibilitat d’assistir al
procés de selecció, per part del vocal titular, el dia 1 d’octubre a les 9:00 h el vocal suplent
confirma que tampoc té disponibilitat, motiu pel qual es fa nova sol·licitud a l’escola.
5. En data 2 d’octubre, l’escola comunica les noves designacions i d’acord amb aquestes es
modifica la composició del Tribunal.
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3. En data 4 de setembre de 2020, mitjançant resolució de l’alcaldia núm. 2020-1606, es va
aprovar la composició del Tribunal.

Número: 2020-1817 Data: 02/10/2020

1. La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 11 de novembre de 2019 va aprovar
les bases del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball 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 municipal de l’Ajuntament de Roda de Berà,
aquestes bases han estat publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm.
CVE2020-01880, de data 16 de març de 2020, amb ressenya al Diari Oficial de la
Generalitat núm. 8184, de data 23 de juliol de 2020, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a
la web municipal.

RESOLC
PRIMER. Nomenar el Tribunal que ha d’actuar en la qualificació de les proves del procés de
selecció, i que integrarà les següents persones:

PRESIDENT/A

VOCALS

SECRETARI/A

Titular:
Sra. Cristina Altés Juárez, Secretària accidental de la corporació
Suplent:
Sra. M. del Mar Giné Serven, TAE Ajuntament de Roda de Berà
Titular:
Sr. Francisco José Pueyo Gracia, SAM Diputació de Tarragona.
Suplent:
Sr. Xavier Salvadó Vives, SAM Diputació de Tarragona.
Titular:
Sr. Francesc Ferré Guinovart, Tècnic de Recursos Humans, Ajuntament Roda de Berà
Suplent:
Sra. Isabel Vidal Gibert, Interventora, Ajuntament de Roda de Berà
Titular:
Sr. Joan Figueras Vila, Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent:
Sra. Anna Castellví Vidal, Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Titular:
Sra. M. Pilar Planas Vigueras, Auxiliar administrativa, Ajuntament de Roda de Berà
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Assumpte: Procediment de selecció convocat per a la per a la provisió de places de Mestre en Educació Infantil (grup A2) amb
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Suplent:
Sra. Mercè Alba Salichs, Auxiliar Administrativa, Ajuntament de Roda de Berà.

SEGON. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, a la plana web
municipal (http://www.rodadebera.cat) i notificar-la als membres del Tribunal.
TERCER. Indicar que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia, en
el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva darrera publicació.
Sens perjudici de la seva immediata execució, d’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple en la
primera sessió ordinària que tingui lloc.
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DECRET

Document signat electrònicament al marge.

Número: 2020-1817 Data: 02/10/2020

Ho mana i signa l’alcalde, davant meu la secretària accidental.

