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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

8739

Llista provisional admesos i exclosos borsa de Treball temporal de Tècnics d'educació infantil

En data 20 d'agost de 2018 va dictar decret d'Alcaldia, que és del tenor literal següent:
«Vista la convocatòria de concurs per a la constitució de Borsa de Treball temporal de Tècnics d'educació infantil, convocada per decret de
29 de juny de 2018 del Sr. President de l'empresa municipal Fita 2020 SLU i publicada al BOIB núm 82 de 3 de juliol de 2018, una vegada
finalitzat el termini per a la presentació d'instàncies.
En ús de les atribucions que em confereix l'article 21.1 g) de la Llei 7/1985 de bases del règim local, he resolt:
1r Declarar aprovada provisionalment la llista d’ admesos i exclosos següent:
ADMESOS
DNI
41538772J
43161911L
41515019L
41537033E
43165920A
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43155880Z
41571043S
43154931P
43042058L
72720184A
41522991X
43159035H
37336545R
43157863L
78218891P
49865694S
41536946G

EXCLOSOS
DNI

CAUSA EXCLUSIÓ

43093045S

Punt h) de les Bases generals de la convocatòria

43151560H

Punt h) de les Bases generals de la convocatòria

41586228C

Punt h) de les Bases generals de la convocatòria

43208616B

Punt 1 del Tercer punt. Presentació de Sol·licituds

43143701W

Punt 1 del Tercer punt. Presentació de Sol·licituds

TERCERA. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
1. Fotocòpia compulsada del DNI o, en cas de no ser espanyol, fotocòpia del NIE , passaport o targeta de residència.
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SEGONA. BASES GENERALS DE LA CONVOCATÒRIA
h) Estar en possessió del certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació
infantil (CCI), de conformitat amb el Decret Llei 5/2013, de 6 de setembre i l'article 4 de l'Ordre de la Consellera
d'Educació, Cultura i Universitat de 14 d'abril de 2014 per al qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes en
llengua catalana i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari i s'estableix el pla
de formació lingüística i cultural (FOLC)
2n Disposar la publicació de la present Resolució al BOIB i obrir el termini de tres dies hàbils, comptats a partir del dia següent a l'esmentada
publicació, per tal que a els aspirants exclosos puguin esmenar a els defectes o acompanyar a els documents que hagin motivat la no
admissió.
3r Publicar, així mateix la present resolució al tauler d'anuncis de l´ Ajuntament de Vilafranca de Bonany i a la seva pàgina web ».

Vilafranca de Bonany, a 20 d'agost de 2018.
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Montserrat Rosselló Nicolau
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