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Matèria: PERSONAL
Assumpte: Llista admesos i exclosos al concurs oposició d'una plaça de
directora/educadora infantil de 0 a 3 anys i creació d'una borsa per
substitucions, i nomenament del Tribunal Qualificador
Expedient: 2018E0358000002
Atès que ha finalitzat el termini de presentació d’instàncies per prendre
part al concurs oposició per a la selecció i provisió amb caràcter laboral
temporal, d’una plaça de directora/educadora infantil de 0 a 3 anys i
creació d’una borsa de treballs per a possibles substitucions de
l’Ajuntament des Migjorn Gran.
Atès que segons les bases de la convocatòria en el termini màxim de 15
dies, s’haurà de declarar aprovada la llista de persones admeses i
excloses, i es fixarà el dia, l’hora i el lloc d’inici de les proves i la
designació nominativa del tribunal. I aquesta resolució serà publicada en
la pàgina web de l’Ajuntament i una còpia s’exposarà al públic en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament.
Atès que a l’esmentada resolució es farà constar la causa de la no
admissió, i es fixarà un termini de tres dies per esmenar els defectes o
presentar al·legacions.
Fent ús de les atribucions que m’han estat conferides,
RESOLC:
Primer.- Admetre per prendre part al concurs oposició per a la selecció i
provisió amb caràcter laboral temporal, d’una plaça de directora/educadora
infantil de 0 a 3 anys i creació d’una borsa de treballs per a possibles
substitucions de l’Ajuntament des Migjorn Gran, els aspirants que a
continuació es relacionen:
1
2
3

DNI
41745719Y
41509481R
29214098G

NOM I LLINATGES
M.C.C.
D.P.G.
A.D.M.

Segon.- Excloure a prendre part en el concurs oposició per a la selecció i
provisió amb caràcter laboral temporal, d’una plaça de directora/educadora
infantil de 0 a 3 anys i creació d’una borsa de treballs per a possibles
substitucions 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
41509862Z

NOM I LLINATGES
M.C.P.

MOTIU
No acredita base 2 c)

Tercer.- Nomenar el Tribunal qualificador del concurs:
Presidenta:
Eva Bordoy Martínez, de l’escoleta infantil Ses Canaletes de
Sant Lluis
Vocal: Marga Llabres Anglada, de l’escoleta infantil Mussol de Ciutadella
Secretaria: Catalina Pons Marqués, secretaria interina de l’Ajuntament d’Es
Migjorn Gran
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

Quart.- Convocar les persones admeses, el proper dia 14 de setembre de 2018
a les 16,00 h. al Saló Verd situat al Carrer Major, 96, per la realització
de les proves corresponents a la fase d’oposició.
Cinquè.- Publicar aquesta resolució en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament
i en la pàgina web municipal.
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Així ho mana i signa el batle, Pedro G. Moll Triay, 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.

El Batle - Pedro G. Moll Triay
Fecha:07/09/2018 12:15:34
Signatura electrònica
Es Migjorn Gran

Secretària interina - Catalina
Pons Marqués
Fecha:07/09/2018 12:36:08
Signatura electrònica
Es Migjorn Gran

