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BATLIA PRESIDÉNCIA
-

Data:
13/7/2017
Número:
201 7/664
Matéria:
GOVERNACIÓ.- PERSONAL
BORSA D’EDUCADORS/ES INFANTILS.- Llistat provisional d’admesos i exclosos,
Assumpte:
nomenament Tribunal evaluador i data per a la fase doposció.
RESOLUCIÓ DE BATLIA
La Junta de Govern Local de dia 12 de juny de 2017 va aprovar les bases específiques que regiran la
convocatória per a la constitució de la borsa de treball d’Educadors/es infantils, obrint el termini de
presentació de sol licituds.
La Junta de Govern Local de dia 26 dejuny de 2017 aprova la modificació de lapartat d) de la base segona 1
lapartat 3.1 de la base tercera, obrint un nou termini de presentació de sollicituds i donant per válides les
sol licituds presentades fins a la data i sempre que sacrediti durant el nou termini de presentació de
sollicituds la possessió del certificat de capacitació en llengua catalana per a lenseyament al ler cicle
deducació infantil o equivalent.
Una volta finalitzat el termini de presentació de sollicituds per participar a la convocatória, i de conformitat
amb el que s’estableix a la base quarta de la present convocatória, correspon dictar resolució amb la relació
daspirants admesos i exclosos, ¡ en el seu cas la causa de no admissió. Així com també es designa els
membres del Tribunal avaluador i la data de la fase d’oposició.
A la vista de les consideracions anterior i fent ús de les atribucions que mhan estat conferides,
RESOLC
Primer.- Aprovar la llista provisional dadmesos i exclosos per prendre part en el procés selectiu, de
conformitat amb la relació que sindica a continuació:
ADMESOS
DNI
52309312K
41739184A
41508671 L
41 506729D
41 509377N
41492391T
41505702V
25472301 P
41 509779T
22747296C
41512281 H
41 505469Z
41510395H
41738851S
417461 12P
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El fet de constar a la llista dadmesos no implica el reconeixement de la possessió deis requisits exigits ais
interessats per participar en aquesta convocatória.
EXCLOSOS
DNI
41 504982X
48323965E
47165922Y
47636347N
41 509535D
416071 99S
365261 52J
41 507999Z
467281 45B
41511161W
41511346A
41504302C
41510425W
34742408 B
El motiu de lexciusió és que no adjunten el Certificat de capacitació de llengua catalana per a lensenyament
al leí cicle d’educació infantil o equivalent, dacord amb lOrdre de la consellera d’Educació, Cultura i
Universitats de 14 dabril de 2017 per la qual es fixen les titulacions que han de tenir per donar classes de
llengua catalana i en llengua catalana, própia a les Illes BAlears, en lensenyament reglat no universitari i que
estableix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC).
Els interessats/des disposaran dun termini de tres dies hábils per procedir a esmenar la seva documentació,
en cas contrari, s’arxivará la seva sol licitud.
Segon.- Nomenat el tribunal avaluador:

Presidenta:
Vocais:

Titulars:

Suplents

Encarna García Orfila
Eva Bordoy Martínez
Milagros Trobat Vadeli
Paula Fernández Alemany
Osvaldo Fábregues Elizondo

Rocío Bolívar Mezquida
Esperanza Pons Pons
Rut Bagur Mellinas
Tomé Olives Villalonga
Yolanda Pons Orfila

El secretan será designat per votació de tots els membres.
Tercer.- Determinar que el dia de la prova de la fase doposició será el proper 24 de juliol de 2017 a les
d
15:OOh. a l’Ajuntament de Sant Liuís ( Pla de sa creu, Sn).
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Sant Lluís, 13 dejuiiol de 2017
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