ANUNCI

Per Decret de la Presidència, de data 9 de març 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 la constitució d’una
borsa de treball d’Educador/a.
Atès que en data 6 de febrer 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 selectiu
per la constitució d’una borsa de treball d’Educador/a.
Atès que en data 26 de febrer de 2018 va finalitzar el termini per presentar sol·licituds en relació a la convocatòria per la constitució
d’una borsa de treball d’Educador/a.
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 del procés de selecció de la convocatòria per la constitució
d’una borsa de treball d’Educador/a., i que tot seguit es relacionen:

ASPIRANTS ADMESOS A LA CONVOCATÒRIA BORSA DE
TREBALL D’EDUCADOR/A.

Data Presentació Instància

Nº Instància

DNI

19-02-2018

875

**.***.826H

19-02-2018
(per registre EMD)
21-02-2018
(per registre EMD)

878
923

i

**.***.499T

20-02-2018

912

**.***.020P

21-02-2018

920

**.***.654R

21-02-2018

921

**.***.805Q

21-02-2018

930

**.***.050G

22-02-2018
(per registre EMD)
23-02-2018
(per registre e-TRAM)

945
i
970

**.***.740Y

22-02-2018

946

**.***.945W

23-02-2018

963

**.***.628L

23-02-2018

971

**.***.124B

23-02-2018

973

**.***.149V

976
i
992

**.***.549P

979
i
1019

**.***.741F

26-02-2018

1012

**.***.664H

26-02-2018

1017

**.***.323L

23-02-2018
(per registre EMD)
24-02-2018
(per registre e-TRAM)
23-02-2018
(per registre EMD)
26-02-2018
(per registre e-TRAM)

ASPIRANTS EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA A LA CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL D’EDUCADOR/A.

Data Presentació
Instància

Nº Instància

DNI

Motiu de l’exclusió

1.
18-02-2018

18-02-2018

725

874

**.***.139X

2.

1.

Manca fotocopia compulsada o autenticada de la següent
documentació:
Resguard del títol acadèmic (Tècnica Superior en Educació
Infantil)
Certificat acreditatiu del Nivell de Superior de Català (C2).

1.

Manca de fotocòpia compulsada de la següent documentació:
DNI
Manca fotocopia compulsada o autenticada de la següent
documentació:
Resguard del títol acadèmic Tècnica Superior en Educació
Infantil)
Certificat acreditatiu del Nivell de Suficiència de Català
(C1).

**.***.379A

2.
19-02-2018

897

**.***.482J

Manca de fotocòpia compulsada de la següent documentació:
DNI
Manca fotocopia compulsada o autenticada de la següent
documentació:
Títol acadèmic (Tècnica Superior en Educació Infantil)
Certificat acreditatiu del Nivell de Suficiència de Català
(C1).

1.
2.
3.
21-02-2018

937

**.***.747G

4.

5.

22-02-2018

951

**.***.259H

1.

Manca model de participació emplenat i signat.
Manca part posterior del DNI .
Manca de fotocòpia compulsada de la següent documentació:
DNI
Manca fotocopia compulsada o autenticada de la següent
documentació:
Homologació del títol acadèmic.
Títol acreditatiu del Nivell de Suficiència de Català (C1).
No consta haver efectuat el pagament de la taxa pels drets
d’examen.

No aportació de la titulació requerida.

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 subsanacions, d’acord amb el que disposa l’art. 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les 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 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 Cinquena, 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.- 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
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE

