
  

Identificació de l'expedient 

 
Expedient núm.: 260/2016 relatiu a la convocatòria d'un plaça de personal laboral a 
temps parcial de tècnic/a d'educació infantil per a la llar d'infants municipal Ralet-
Ralet mitjançant concurs 

 

Fonaments de dret 

L'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 

l’article 291.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Antecedents de fet 

  

La Provisió d'Alcaldia de 29 de juny de 2016 va ordenat l'Informe de Secretaria sobre la 
legislació i el procediment a seguir. 

La mateix Provisió va ordenar l'Informe d'Intervenció sobre l'existència de crèdit 
suficient i necessari per a la contractació de personal laboral temporal. 

La regidoria d'Educació i Infància va emetre un informe sobre la necessitat urgent i 
inajornable de contractar un/a tècnic/a d'Educació Infantil per a prestar el servei de 
casalet d'estiu de la llar d'infants Ralet-Ralet. 

Examinades les sol·licituds presentades i d'acord amb les especificacions de la plaça a 
cobrir, 

RESOLC 

 

PRIMER. Aprovar la relació d'aspirants proposats pel tribunal de selecció, la puntuació 
total dels aspirants és la següent: 

 

DNI PUNTUACIÓ 

73209051M 7.75 

43718542G 7.45 

47688257B 7.3 

78101153F 5.5 

47904037M 5.35 

47686555B 5.3 

43743462S 5.15 

  



  

40894129Z 5.05 

47903147N 4.9 

78098707E 4.5 

47901296R 3.75 

47902502B 3.5 

43715933V 2.6 

47697375K 0.5 

47678815E 0 

40896950Y 0* incomplert 

43714771M 0* Titulació no homologada 

 

 

La plaça de tècnica d'Educació Infantil, en règim de personal laboral temporal, 
s'adjudica a favor de: 

 Elisabeth Antillach Arenas amb DNI 73209051M  

  

Queden inclosos en la borsa de treball per a cobrir possibles vacants: 

  

DNI PUNTUACIÓ 

73209051M 7.75 

43718542G 7.45 

47688257B 7.3 

78101153F 5.5 

47904037M 5.35 

47686555B 5.3 

43743462S 5.15 

40894129Z 5.05 

47903147N 4.9 

78098707E 4.5 

47901296R 3.75 

47902502B 3.5 

43715933V 2.6 

  



  

47697375K 0.5 

47678815E 0 

 

  

SEGON. Publicar aquest resolució a la web municipal i al Taulell d'Edictes de 
l'Ajuntament.  

 

TERCER. Formalitzar el contracte de treball amb els termes que figuren a l’expedient. 

 

Així ho resol i signa l'alcalde, Jordi Latorre Sotus, davant meu, Secretari, del què en 
dono fe. 

Torrefarrera, 14 de juliol de 2016. 

  

  

L'alcalde,      El secretari, 

Jordi Latorre Sotus     Ramon Llop Piqué              

  


