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DECRET DE L’ALCALDIA 29/2016 DE NOMENAMENT D’UNA TÈCNICA D’EDUCACIÓ 

INFANTIL DE L’ESCOLA BRESSOL “EL PATUFET”  

La junta de Govern en sessió de data 20 d‟abril de 2015, va aprovar les bases i la convocatòria 

que regia el concurs per la creació d‟una Borsa de Treball de Tècnica de d‟Educació Infantil de 

l‟Escola Bressol municipal “El Patufet”. 

Vist l‟expedient tramitat pel concurs per a la creació d‟una Borsa de Treball d‟Aspirants per a 

contractacions laborals temporals de tècnic/a en educació infantil d‟aquest Ajuntament. 

Vist que la Junta de Govern Local en sessió de data 14 de juliol de 2015, va aprovar la relació 

d‟aspirants a la Borsa de Treball de TEI, d‟acord amb la proposta efectuada pel Tribunal 

Qualificador en sessió de data 13 de juliol de 2015. 

Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 14 de juny de 2016, va autoritzar el 
manteniment de la reducció de la jornada laboral a 2/3, d‟una de les Tècniques de l„Escola 
Bressol durant el curs 2016-2017.  
 
Vist que d‟acord amb l‟ordre de prelació de la Borsa de Treball, la persona que ha acceptat 
ocupar la plaça de TEI és la Sra. Marta Jarque Roca. 

D'acord amb les atribucions que m'han estat conferides per l‟article 21.1, h) de la Llei 7/1985, 

de 2 d‟abril, reguladora de les bases del règim local, 

DECRETO 

Primer.- Nomenar i contractar des del dia 1 de setembre de 2016 a la senyora Marta Jarque 

Roca, com a TEI de l‟Escola Bressol Municipal “El Patufet” de Guardiola de Berguedà per 

substituir la part de la jornada de la senyora Ana Vanessa Ramos Martín mentre es troba en 

situació de reducció de jornada per tenir cura d‟un fill. 

Donades les necessitats de cobertura del servei de menjador escolar, i estan capacitada la Sra. 

Marta Jarque per desenvolupar les dites funcions, s‟acorda ampliar la jornada laboral, fins a 4,5 

hores diàries.  

Segon..- Aquest contracte s'extingirà per la reincorporació de la treballadora substituïda, pel 

venciment del termini legal o convencionalment establert per a la reincorporació, per l'extinció 

de la causa que va donar lloc a la reserva del lloc de treball o per qualsevol altra de les causes 

assenyalades a l'article 24 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament 

del personal al servei de les entitats locals. 

Tercer.- Adscriure a la senyora Marta Jarque Roca al Servei de l‟Escola Bressol, sota la 

dependència jeràrquica de la cap de la Directora de l‟Escola Bressol, senyora Montserrat Lazo. 

S'estableix un període de prova d‟1 mes. 
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Quart.- El cost d'aquesta contractació de personal s'aplicarà al Capítol I del Pressupost 

Municipal de 2016, concretament a la partida 13100 per salari i 16100 pel que fa a seguretat 

social. 

Cinquè.- El present contracte estarà subvencionat pel programa complementari de foment de 

l‟ocupació i de suport a la integració social, en el sí del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-

2019” de la Diptuació de Barcelona 

Sisè.- Notificar la present resolució a la persona interessada, comunicar el seu contingut al seu 

cap jeràrquic, i donar-ne compte al Ple de la Corporació. 

  

Guardiola de Berguedà, a 26 d‟agost de 2016 
 
 

 
Josep Lara Tristante       
Alcalde      
 
 
 


