DECRET D’ALCALDIA
Núm. exp.: 2021/3216
Atesa la resolució 2021/277, de data 19 de març de 2021, en el que es va publicar la
borsa de treball actualitzada d’acord a la darrera valoració de mèrits realitzada el
passat 2 de març de 2021.
Atès les necessitats de contractació de personal de personal tècnic/a d’educació
infantil que integren la borsa de treball.
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Ignasi Simon Ortoll
Gemma Navarro Medialdea

Revisat des de recursos humans les contractacions de personal tècnic/a d’educació
infantil realitzades des de la publicació de la borsa de treball constituïda.
Atès que determinats aspirants/es han renunciat a les contractacions ofertes des de
recursos humans fins a tres vegades.
HE RESOLT:
Primer.- Publicar el nou ordre de la borsa de treball constituïda de tècnic/a d’educació
infantil.
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D’acord al que estableixen les bases de procés selectiu i en concret la base 8ª de les
bases reguladores del concurs públic per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a
d’educació infantil per les escoles bressol municipal en el que s’indica “la persona
requerida podrà renunciar dues vegades a la incorporació immediata. En el cas de
renunciar tres vegades, l’aspirant quedarà automàticament al final de la llista”.
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Així ho ha manat i signat el Sr. Alcalde, Ignasi Simon i Ortoll, davant meu, la Secretària
accidental, ho certifico.
Lliçà d’Amunt, a la data de la signatura electrònica.
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