
RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Número: 54/2020 Data: 28/07/2020
Assumpte: Resultat procés selectiu borsa de treball per a la provisió temporal, puntual i/o esporàdica, de llocs de
treball de professorat i de vetlladores de l'Escola intermunicipal del Penedès
Núm. d’expedient: expedients personal

Antecedents de fet

Primer.- El Ple de la Mancomunitat de municipis de l'Alt Penedès, en la sessió ordinària de data 3 de juny de 2019 ha
aprovat les bases reguladores del concurs de mèrits i la convocatòria per a la confecció d'una borsa de treball per a la
provisió temporal, puntual i/o esporàdica, de llocs de treball de professorat i de vetlladores de l'Escola intermunicipal del
Penedès, en règim de contractació laboral  temporal.  Es va publicar l'anunci del concurs en el Butlletí Oficial  de la
Província de Barcelona el dia 4 de juliol de 2019 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 16 de juliol de
2019.

Segon.- En data 27/08/2019 la resolució de presidència 143/2019 aprovava la llista provisional d’admesos i exclosos i
en data 9/9/2019 la resolució de presidència 148/2019 aprovava la llista definitiva d’admesos i exclosos i nomenava els
membres del tribunal del procés selectiu.

Fonaments de dret

Primer.-  Vist l’article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals i l’article 55 del Reial Decret Legislatiu 5/23015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la llei
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Segon.- Vist els articles 10, 55 i 72 del Reial Decret Legislatiu 5/23015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de
la llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Vista l’acta del tribunal del procés selectiu.

En virtut de les atribucions que tinc conferides, 

RESOLC:

Primer.- Aprovar el resultat del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió temporal,
puntual i/o esporàdica, de llocs de treball de professorat i de vetlladores de l'Escola intermunicipal del Penedès



ÀMBIT LLENGÜES ESTRANGERES 

Francès

Francès AML 733R 9

Alemany

Alemany CDH 539N 9,3

Alemany PMG 280W 7,55

Alemany IAE 147P NP

Anglès

Anglès LEA 396Z 9,5

Anglès CDH 539N 9,3

Anglès EMZ 536A 7,85

Anglès PMG 280W 7,55

Anglès RAF 940C 4

Anglès IAE 147P NP

Anglès LCT 990J NP

AMBIT LLENGÜES

Català
Castellà

SRP 581C 7,75

Castellà MSM 391R 7,50

Català
Castellà

LPS 836G 7,50

Català LCT 990J NP

ÀMBIT DE CIÈNCIES

Tecnologia

Tecnologia MCM 989T 8,40

Ciències

Matemàtiques - Física i Química - Tecnologia FBN 719J 8,35

Tecnologia -  Matemàtiques MPB 601R 8

Física i Química ATV 889G 7,25

Biologia ABF 879P 4

Segon.-  Els interessats a impugnar aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, heu d’interposar un
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la seva publicació en base a l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa. 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en
el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació en base als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Tercer.- Publicar aquesta resolució en el tauler d'edictes de la Mancomunitat i en la web de l'escola intermunicipal.

Ho mana i signa el senyor JOSEP MARIA  RIBAS FERRER, President de la Mancomunitat de l’Alt Penedès,  davant el
senyor CÉSAR ROMERO GARCÍA, Secretari-interventor, que hi dóna fe.

El President, El Secretari-interventor,
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