Per Decret de la Presidència, de data 12 de juny de 2018, s’ha acordat el
següent:
“Atès el que disposa la Base Cinquena en relació a la llista d’aspirants admesos i exclosos de la
Convocatòria per a la contractació en règim laboral indefinit d’una plaça de Mestre/a. d’Educació
Infantil adscrit al lloc de treball de Mestre/a. Coordinador/a. (fitxa SSPP08, lloc 6.6.2.c.2) en
l’àrea del Servei a les Persones d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix.
Atès que en data 15 de maig de 2018 es va publicar en el BOP de Barcelona, en el DOGC, en el
taulell d’anuncis, en la pàgina web i la de transparència de l’Entitat Municipal Descentralitzada de
Valldoreix la convocatòria i les bases reguladores del procés de selecció per a la contractació en
règim laboral indefinit d’una plaça de Mestre/a. d’Educació Infantil adscrit al lloc de treball de
Mestre/a. Coordinador/a. (fitxa SSPP08, lloc 6.6.2.c.2) en l’àrea del Servei a les Persones
d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix.
Atès que en data 4 de juny de 2018 va finalitzar el termini per presentar sol·licituds en relació a
la convocatòria del procés de selecció per a la contractació en règim laboral indefinit d’una plaça
de Mestre/a. d’Educació Infantil adscrit al lloc de treball de Mestre/a. Coordinador/a. (fitxa
SSPP08, lloc 6.6.2.c.2) en l’àrea del Servei a les Persones d’aquesta Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix.
D’acord amb la competència que m’atorga l’article 21.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora
de les bases del règim local en relació a l’article 53 i 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, per qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
RESOLC:
Primer.- APROVAR la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria del
procés de selecció per a la contractació en règim laboral indefinit d’una plaça de Mestre/a.
d’Educació Infantil adscrit al lloc de treball de Mestre/a. Coordinador/a. (fitxa SSPP08, lloc
6.6.2.c.2) en l’àrea del Servei a les Persones d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de
Valldoreix, i que tot seguit es relacionen:
ASPIRANTS ADMESOS A LA CONVOCATÒRIA D’UN/A.
PLAÇA EN RÈGIM LABORAL INDEFINIT DE MESTRE/A
D’EDUCACIÓ INFANTIL ADSCRIT/A. AL LLOC DE
TREBALL DE MESTRE/A. COORDINADORA.
Data Presentació Instància

Nº Instància

DNI

25/05/2018 i 01/06/2018

2413 i 2588

**.***.384H

25/05/2018

2414

**.***.751X
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ANUNCI

29/05/2018

2496

**.***.745T

01/06/2018

2037 (ETRAM)

**.***.114V

01/06/2018

2584

**.***.826H

01/06/2018 i 04/06/2018

2589, 2614 I
2637

**.***.705V

04/06/2018

2615

**.***.387M

ASPIRANTS EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA D’UN/A. PLAÇA EN RÈGIM LABORAL
INDEFINIT DE MESTRE/A D’EDUCACIÓ INFANTIL ADSCRIT/A. AL LLOC DE
TREBALL DE MESTRE/A. COORDINADORA.

Instància

Nº Instància

DNI

1871 i 1872
(ETRAM)

**.***.983C

30/05/2018

2510

**.***.053S

31/05/2018

2524

**.***.740M

04/06/2018

2618

**.***.795W

04/06/2018

2094
(ETRAM)

**.***.163F

15/05/2018

MOTIU

 Manca de pagament de les taxes
 Manca DNI compulsat o autenticat
 Manca d’acreditació d’estar en possessió del :

Curs/Taller de Primers Auxilis amb infants

 Manca d’acreditació d’estar en possessió del :

Curs/Taller de Primers Auxilis amb infants

 Manca d’acreditació d’estar en possessió del :

Curs/Taller de Primers Auxilis amb infants

 Manca d’acreditació d’estar en possessió del :

Curs/Taller de Primers Auxilis amb infants

 Manca de pagament de les taxes
 Manca d’acreditació d’estar en possessió del :

Curs/Taller de Primers Auxilis amb infants

 Manca de pagament de les taxes
 Títol acadèmic  el document enviat no es

04/06/2018

2096
(ETRAM)

llegeix correctament.
**.***.385W  Manca de compulsa:
Títol acadèmic
 Manca d’acreditació d’estar en possessió del :
Curs/Taller de Primers Auxilis amb infants

Segon.- D’acord amb la base cinquena de la convocatòria, CONCEDIR un termini de 10 dies
hàbils a partir de l’endemà de la publicació per a que s’hi pugin fer esmenes, d’acord amb el que
disposa l’art. 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
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Administracions Públiques, adreçades a esmenar els defectes que hagin causat la seva
exclusió o els que s’hagin pogut produir per omissió o error.
Els aspirants que no esmenin o rectifiquin dins d’aquest termini el defecte o error imputable que
hagi motivat la seva exclusió, quedaran definitivament exclosos de la convocatòria.
El president/a. de la corporació estimarà o desestimarà les reclamacions i esmenes formulades. Si
se n’acceptes alguna, es procedirà a notificar personalment al recurrent en els termes de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i
tot seguit, s’esmenarà la llista provisional d’admesos i exclosos i s’exposarà al tauler d’anuncis, la
pàgina web i portal de transparència de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix.
Tercer.- D’acord amb la base Setena, el nomenament del Tribunal Qualificador es publicarà
juntament amb la llista definitiva d’admesos i exclosos.
Així mateix, l’abstenció i la recusació dels membres del tribunal s’han d’ajustar al que preveuen
els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’Octubre de “Régimen Jurídico del Sector Público”.
Quart.- La relació d’aspirants que s’hauran de presentar a la prova de coneixements de la
llengua catalana i la data de la mateixa, es publicarà conjuntament amb llista definitiva
d’admesos i exclosos.
Cinquè.- Publicar en el Tauler d’Anuncis, en la pàgina web (www.valldoreix.cat ) i en el portal de
transparència ( http://transparencia.valldoreix.cat/ ) d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada
de Valldoreix.

El que es notifica per la seva publicació.
Valldoreix,
La Presidenta Accidental
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