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EDICTE 

Per resolució d’alcaldia número 892 de data 10 de desembre de 2018 s’ha aprovat el llistat definitiu  

d’aspirants admesos i exclosos del procediment selectiu per la constitució d’una borsa de treball per 

cobrir les suplències temporals d’educadors/es de la llar d’infants municipal “El Cucut”.   

“Identificació de l’expedient 

Llista definitiu d'admesos i exclosos del procediment selectiu per la constitució d'una borsa de treball per 

cobrir les suplències temporals d’educadors/es de la llar d’infants municipal «El Cucut».  

Antecedents 

Vista la publicació al BOP de Girona núm. 154 de data 9 d’agost de 2018, de les bases del procediment 

selectiu per la constitució d'una borsa de treball per cobrir les suplències temporals d’educadors/es de la 

llar d’infants municipal «El Cucut».  

Vist el decret d’alcaldia número 831 de data 21 de novembre de 2018, per qual s’aprova el llistat 

provisional d’aspirants admesos i exclosos.   

Atès que ha finalitzat el termini de formular reclamacions o esmenes dels defectes que hagin motivat 

l’exclusió.  

 

Fonaments de dret 

- En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, els apartats g), h) i s) de 

l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 

- LRBRL- i 53.1-h), i) i u) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril -TRLMRLC-, 

 

Resolució 

Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides 

RESOLC: 

Primer – Avocar aquest acte en concret, la competència delegada a la junta de Govern Local segons 

Decret 172 de 29 de juliol de 2015, la qual es va donar compte en sessió plenària de data 23 de juny de 

2015. 

Segon – Aprovar definitivament el llista d'aspirants admesos i exclosos següents: 
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ASPIRANTS ADMESOS: 

RE Cognoms Nom DNI 

2986 Ar. Pi.  Ma. *****333F 

2990 To. Al.  La. *****411K 

2992 Mo. Ca. Gl *****090Q 

2996 Fe. Bo. La *****938A 

3004 Mi. Pu.  Ju. *****706M 

3080 Li. Va.  Pa.  *****776N 

3083 Ch. Na.  Sh.  *****387N 

3085 Mo. Br.  Cr. *****786T 

3094 Ri. Os. La. *****718R 

3095 Va. Gu. Si.  *****925E 

3098 Iz. Sa.  Ol.  *****388S 

3110 Cu. Ca.  Co.  *****179P 

3114 Cl. i De.  Pa.  *****128M 

3118 Ga. Ra.  Yo.  *****298K 

 

ASPIRANTS EXCLOSOS: 

RE Cognoms Nom DNI Motiu 

3009 No. Sa. Li.  *****733H Manca titulació exigida i certificat nivell C de 

català. 

3013 Pa. Cl. Ma. *****530Z Manca certificat negatiu de delictes de 

naturalesa sexual.  
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3014 Ar. Au.  Ma. Do.  *****281S 
Manca DNI, titulació exigida i certificat nivell C 

de català, currículum vitae i certificat negatiu 

de delictes de naturalesa sexual.  

3015 Fu. Pi.  Ta. *****697L Manca DNI i certificat negatiu de delictes de 

naturalesa sexual. 

3078 Sa. Ex.  Cr. *****697L 
Manca titulació exigida i certificat nivell C de 

català i certificat negatiu de delictes de 

naturalesa sexual. 

3088 Co. Ma.  Ma *****803K 
Manca currículum vitae.  

3090 Ri. Do.  Gl.  *****585Z 
Manca DNI, titulació exigida i certificat nivell C 

de català, i certificat negatiu de delictes de 

naturalesa sexual. 

3092 Co. Mu.  La.  *****468J Manca DNI i certificat negatiu de delictes de 

naturalesa sexual. 

3119 Va. Ba.  Ca. *****113Y 
Manca currículum vitae. 

 

Tercer.- Convocar els membres del tribunal el proper dia 11 de desembre de 2018 a les 9:00 hores, a 

l’escola Pompeu Fabra (Avinguda Floricel, 2 – Anglès), per constituir el tribunal.  

 
Quart.– Convocar els/les aspirants admesos el proper dia 11 de desembre de 2018 a les 10:00 hores, a 

l’escola Pompeu Fabra (Avinguda Floricel, 2 – Anglès), per la celebració de les proves  componen el 

procés selectiu.   

 

Cinquè.- Publicar l’Edicte amb el contingut de la present resolució a la web de la Corporació i a 

l’e-tauler.  

 
Sisè.-  Comunicar la present resolució als representants legals dels treballadors.” 

La qual cosa es fa públic pel seu coneixement i efectes oportuns.  

 

Anglès, 

 

L’Alcalde accidental,           

Jordi Pibernat Casas                                                                                                                                                                             
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