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EDICTE 

 

Per Resolució d’Alcaldia de 28 d’agost de 2019 s’ha aprovat la contractació de l’aspirant 

seleccionada en l’expedient per a proveir una plaça de tècnic/a d’educació infantil 

adscrita a la llar d’infants municipal per al curs escolar 2019-2020. El literal de la 

resolució és el següent: 

 
“En la tramitació de l’expedient per contractar una persona per cobrir, durant el curs 

2019-20, una plaça de TEI de la llar d’infants municipal, a jornada parcial, ahir es va 

reunir el tribunal qualificador per a la valoració dels mèrits de les persones candidates. 

 

D’acord amb l’acta del tribunal, que estableix l’ordre de prelació de les persones 

candidates, la Sra. Carla Serra ha obtingut la màxima puntuació. 

 

Atesa la proximitat de l’inici del curs escolar, es requerirà la documentació acreditativa 

a què fa referència la base 7 en aquesta mateixa resolució, condicionant la formalització 

del contracte de treball a l’aportació de la documentació requerida. 

 

De conformitat amb l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim 

local,  

 

RESOLC 

 

PRIMER. Contractar l’aspirant que ha obtingut la màxima puntuació, d’acord amb el que 

determina el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el Text 

Refós de l’Estatut dels Treballadors, d’acord amb les condicions següents: 

 

Nom Carla Serra Enríquez 

DNI ****8362S 

% dedicació 53,33% 

Sou grup C1 408,54 € 

Complement de destinació 14 173,08 € 

Total retribució mensual bruta 581,62 € 

Inici conctracte 01/09/2019 

Fi conctracte 31/07/2020 

 

SEGON.- Citar la Sra. Carla Serra perquè, com a molt tard, el dia 30.8.2019 comparegui 

a l’Ajuntament d’Oliana per a la signatura del contracte de treball, requerint-la al mateix 

temps perquè aporti un certificat mèdic acreditant el requisit establert a la base 2.A.e). 

La signatura del contracte quedarà condicionada a l’aportació del certificat mèdic. La 

incorporació al lloc de treball serà el dia 2.9.2019. S’estableix un període de prova de 15 

dies naturals. 
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TERCER.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades mitjançant la 

publicació d’un edicte al tauler d’edictes electrònic i a la seu electrònica municipal. 

 

QUART.- Donar compte d’aquesta resolució en el Ple de la Corporació, ratificant l’import 

de les remuneracions fixes, i a la Junta de Govern Local en les properes sessions 

ordinàries que celebrin.” 

 
 

Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, alternativament, 

un recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de 

la publicació del present anunci, davant de l’Alcaldessa de l’Ajuntament d’Oliana, de 

conformitat amb els articles 123 i 124 de Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 

administratiu comú de les Administracions, o bé un recurs contenciós administratiu 

davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida o al que correspongui al domicili, si 

aquest radica en la circumscripció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 

termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci, de 

conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa 

administrativa. Si s’opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es podrà 

interposar un recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o 

s’hagi produït la seva desestimació per silenci. 

 

Tot això sens perjudici de que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s’estimi més 

convenient. 

 

 

El secretari accidental 

Antoni Pasques Canut 
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