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Prats de Lluçanès (Lluçanès) 

E-mail: ajuntament@pratsdellucanes.cat 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 

 
Atès que es va iniciar l’expedient d’estabilització de diverses places de l’ajuntament de 

Prats de Lluçanès per tal de donar compliment a l’establert a l’art. 2 i la Disposició 

Addicional 6a de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la 

reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. 

 

Vista l’acta del tribunal qualificador del procés selectiu per estabilitzar una plaça de 

director mestre/a de l’escola bressol “La Pitota”, publicada en data 28 d’octubre de 

2022 a la pàgina web i al tauler d’anuncis que proposa la contractació de com a 

personal laboral fix de la candidata Mariona Martín Muñoz. 

 

Atès que en data 16 de novembre de 2022, la senyora Mariona Martín Muñoz renúncia 

a ocupar la plaça de directora mestra de l’escola bressol, es proposa la contractació de 

la següent candidata Mariona Deola Ribas. 

 

D’acord amb la legislació vigent i en concret, els apartats g), h) i s) de l’article 21 de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL- i 53.1.h),i) 

i u) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 136 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 

18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en 

matèria de Règim Local. 

 
Per tot l’exposat 
 
 
RESOLC: 
 
 
Primer.- Contractar la senyora Mariona Deola Ribas com a directora mestra de 

l’escola bressol de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, amb inici del contracte a 28 de 

novembre de 2022 amb contracte laboral fix i jornada complerta i amb una retribució 

mensual: Grup A2, complement de destí: 20 i complement específic: 485,49€ / bruts 

mensuals més pagues extres. 

 

Segon.- Notificat aquesta resolució a la persona interessada. 

 

Tercer.- Publicar la resolució al tauler d’anuncis de la pàgina web. 

 

Jordi Bruch Franch 

Alcalde 

 

Document signat digitalment 


		2022-11-18T14:26:45+0100
	JORDI BRUCH FRANCH - DNI 77740291S (TCAT) - 18/11/2022 14:26:45 - Càrrec: Alcalde
	#T#Alcalde


		2022-11-18T14:27:11+0100
	#D#2022DECR000249 18/11/2022




