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ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
ANUNCI d’aprovació de la convocatòria de la borsa de treball per a mestre/a d’educació infantil a l’escola
bressol municipal (exp. 338/2022).
Per decret d'alcaldia, de data 3 de juny de 2022 es va adoptar la següent resolució, que literalment diu:

“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA APROVANT LA CONVOCATÒRIA I LES BASES PER A LA BORSA DE TREBALL

A la vista dels següents antecedents:

Document

Data/Núm. Observacions

Proposta del Cap de Personal/del Servei

30/05/2022

Provisió d'Alcaldia

30/05/2022

Informe de Secretaria

01/06/2022

Bases Generals de la Convocatòria

03/06/2022

Informe de Fiscalització Fase «A»

01/06/2022

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs lliure, de les persones que han de
formar part de la borsa de treball d'aspirants per cobrir places vacants, substituir empleats/ades amb dret a
reserva de lloc de treball, o per atendre necessitats urgents que es puguin produir de mestres d'educació
infantil a l'Escola Bressol Municipal PAS A PAS, Grup de classificació A2.

Denominació de la plaça MESTRA EDUCACIO INFANTIL

ISSN 1988-298X

Règim

Personal laboral temporal

Categoria professional

A2

Titulació exigible

MESTRA EDUCACIÓ INFANTIL

Sistema selectiu

Concurs

Núm. de vacants

En funció del nombre d'escolaritzats.

https://www.gencat.cat/dogc
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Examinades les bases de la convocatòria en relació amb la selecció de personal referenciada, i de conformitat
amb l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local,

RESOLC

PRIMER. Aprovar les bases que regeixen el procés de constitució de la borsa de treball per al lloc de treball de
mestre/a d'educació infantil de l'escola bressol “Pas a Pas”.

SEGON. Designar, com membres del tribunal per formar part de l'òrgan de selecció de la referida convocatòria,
a:
- J. A. G.
- V. A. A. N.
- A. G. M.

TERCER. Publicar el text íntegre de les bases que han de regir el procés selectiu en el Butlletí Oficial de la
Província, i a la seu electrònica d'aquest Ajuntament http://rossello.eadministracio.cat i, en el seu cas, en el
Tauler d'anuncis, per a major difusió, i s'anunciarà el nombre de places per categories i el lloc on estaran
exposades les bases de les convocatòries, sent la data de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya la que servirà per al còmput del termini de presentació d'instàncies (vegeu l'article 90 del Reglament
del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol).

QUART. Publicar un extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÉ. Notificar als membres del Tribunal la resolució de designació, perquè en prengui coneixement, i
publicar la composició del Tribunal.

SISÉ. Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en les proves de la convocatòria, aprovar la
relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, i publicar la relació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i a la seu electrònica d'aquest Ajuntament http://rossello.eadministracio.cat i, en el seu cas, en el
Tauler d'anuncis, per a major difusió, atorgant a aspirants exclosos un termini de deu dies hàbils, a partir de
la publicació de l'anunci a la seu electrònica, per formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin
motivat la seva exclusió. “

Rosselló, 7 de juny de 2022

Josep Abad Fernández
Alcalde
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