Núm. de Decret i Data:
2020/ALC/0000106
27/02/2020

DECRET D'ALCALDIA
Matèria: PERSONAL
Assumpte: LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS AL CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA CREACIÓ
D'UNA BORSA DE PERSONES PER A COBRIR SUSTITUCIONS I/O VACANTS DEL LLOC
D'EDUCADORA SOCIAL
Expedient: 2020E0358000001

Atès que en data 20.2.2020 mitjnaçant Resolució d'Alcaldia es va acordar:
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"Primer.- Admetre per prendre part al concurs oposició per a la creació
d’una borsa de persones per a cobrir possibles substitucions i/o vacants
del lloc d’educadora social amb caràcter laboral temporal a mitja jornada
de l’Ajuntament des Migjorn Gran, els aspirants que a continuació es
relacionen:
DNI

NOM I LLINATGES

1

41742963X

N.R.M.

2

41506365J

A.B.P.M.

3

33990905X

M.F.M.S.

4

41509351D

S.A.D.

5

40372076S

T.A.M.

6

41508659F

A.B.P.

7

41742818A

T.M.N.

8

41509574W

H.S.C.

9

41511466P

D.V.R.

10 41742286T

M.A.T.T.

11 43461969L

L.M.L.

12 41746356E

M.T.F.

13 41741735R

J.A.M.

Segon.- Excloure a prendre part al concurs oposició per a la creació d’una
borsa de persones per a cobrir possibles substitucions i/o vacants del lloc
d’educadora social amb caràcter laboral temporal a mitja jornada de
l’Ajuntament des Migjorn Gran, els aspirants que a continuació es
relacionen, per no acreditar els requisits assenyalats a les bases de la
convocatòria:
DNI
39916999Q
41744203P
41744006H
41511074F

NOM I LLINATGES MOTIU
R.F.M.
No acredita bases 2.c), 2 d), 2 e) i 2 f). No adjunta DNI base 3
M.P.O.
No acredita base 2.i)
P.M.B.
No acredita base 2.i)
R.I.A.R.
No adjunta DNI base 3
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TERCER.- Nomenar els membres del Tribunal qualificador
oposició, les persones que es relacionen a continuació:

del

concurs-

- Presidenta: Maria del Mar Diez Casasnovas, educadora de l’Ajuntament de
Ferreries
- Vocal: Judit Marqués Seguí, psicòloga de l’Ajuntament des Migjorn Gran
- Secretaria: Catalina Pons Marqués, Secretària de l’Ajuntament des Migjorn
Gran
QUART.- Convocar les persones admeses, el proper dia 5 de març de 2019 a
les 9.30 h. al Saló Verd situat al Carrer Major, 96, per la realització del
primer exercici corresponent a la fase d’oposició.
CINQUÈ.- Convocar a les persones que superin el primer exercici, el proper
dia 6 de març a les 9,30 h. al Saló Verd, situat al Carrer Major, 96, per a
la realització del segon exercici corresponent a la fase d’oposició.
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SISÈ.- Publicar aquesta resolució en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i
en la pàgina web municipal."
Atès que en data 24.2.2020 (RE 260) l'aspirant P.M.B. presenta al·legacions
en relació a la seva exclusió.
Atès que s'ha revisat l'al·legació presentada i queda acreditat que tenia
el requisit del nivell de català a la data de sol·licitud, per la qual cosa
es pot concloure que compleix els requisits de la base 2 j)
Atès que en data 25.2.2020 (RE 269)
al·legacions en relació a la seva exclusió.

l'aspirant

R.I.A.R.

presenta

Atès que s'ha revisat l'al·legació presentada i queda acreditat que complia
el requisit del DNI de la base 3era a la data de la sol·licitud
Atès que 26.2.2020 (RE 273) l'aspirant M.P.O. presenta al·legacions en
relació a la seva exclusió.
Atès que s'ha revisat l'al·legació presentada, no queda acreditat tenir la
titulació del català exigida en el moment de la finalització del termini de
presentació d'isntàncies, ja que el termini acabava el dia 10.2.2020 i el
document d'homologació del català és de data 13.2.2020. Per la qual cosa,
es pot concloure que a la data de finalització del termini de presentació
d'instàncies no complia totes i cadascuna de les condicions exigides a la
base 2.
Per tot això,
RESOLC:
PRIMER.- Admetre per prendre part al concurs oposició per a la creació
d’una borsa de persones per a cobrir possibles substitucions i/o vacants
del lloc d’educadora social amb caràcter laboral temporal a mitja jornada
de l’Ajuntament des Migjorn Gran, els aspirants que a continuació es
relacionen:
DNI

NOM I LLINATGES

1

41742963X

N.R.M.

2

41506365J

A.B.P.M.
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3

33990905X

M.F.M.S.

4

41509351D

S.A.D.

5

40372076S

T.A.M.

6

41508659F

A.B.P.

7

41742818A

T.M.N.

8

41509574W

H.S.C.

9

41511466P

D.V.R.

10 41742286T

M.A.T.T.

11 43461969L

L.M.L.

12 41746356E

M.T.F.

13 41741735R

J.A.M.

14 41.744.006H

P.M.B.

15 41.511074F

R.I.A.R

SEGON.- Excloure a prendre part al concurs oposició per a la creació d’una
borsa de persones per a cobrir possibles substitucions i/o vacants del lloc
d’educadora social amb caràcter laboral temporal a mitja jornada de
l’Ajuntament des Migjorn Gran, l'aspirant que a continuació es relacionen,
per no acreditar els requisits assenyalats a les bases de la convocatòria:
DNI

41744203P

NOM I LLINATGES MOTIU
No acredita base 2.i), no disposava de la homologació del
nivell de català exigit en el moment del termini de presentació
M.P.O.
d'instàncies

TERCER.- Nomenar els membres del Tribunal qualificador
oposició, les persones que es relacionen a continuació:

del

concurs-

- Presidenta: Maria del Mar Diez Casasnovas, educadora de l’Ajuntament de
Ferreries
- Vocal: Judit Marqués Seguí, psicòloga de l’Ajuntament des Migjorn Gran
- Secretaria: Catalina Pons Marqués, Secretària de l’Ajuntament des Migjorn
Gran
QUART.- Convocar les persones admeses, el proper dia 5 de març de 2019 a
les 9.30 h. al Saló Verd situat al Carrer Major, 96, per la realització del
primer exercici corresponent a la fase d’oposició.
CINQUÈ.- Convocar a les persones que superin el primer exercici, el proper
dia 6 de març a les 9,30 h. al Saló Verd, situat al Carrer Major, 96, per a
la realització del segon exercici corresponent a la fase d’oposició.
SISÈ.- Publicar aquesta resolució en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i
en la pàgina web municipal.
Així ho mana i signa la batlessa, Antonia Camps Florit, en la data de la
signatura electrònica que consta al marge d'aquest document. I jo, Catalina
Pons Marqués , com a secretària interina, don fe de la data i que la
signatura s'han fet mitjançant identificació digital.
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La Batlessa - Antonia Camps
Florit
27/02/2020 9:25:25
Signatura electrònica
Es Migjorn Gran

Secretària interina - Catalina
Pons Marqués
27/02/2020 10:13:45
Signatura electrònica
Es Migjorn Gran

