RESOLUCIÓ DE BATLIA
LLISTA PROVISIONAL CANDIDATURES ADMESES I EXCLOSES
plaça de personal

I vistes les instàncies presentades pels aspirants:
He resolt:
1.- Aprovar la següent relació PROVISIONAL d’admesos i exclosos:

CANDIDATURA
78216924L
43188831Y
43206069V
43176944X
41521295Q
43142064K

Nº REGISTRE
2021-E-RC-2881
2021-E-RE-831
2021-E-RE-834
2021-E-RC-2981
2021-E-RC-2945
2021-E-RC-2965

EXCLOSES:
CODI
1

CODI
1
2

MOTIU EXCLUSIÓ
FALTA TITULACIÓ MÍNIMA
FALTA
EXPERIÈNCIA
MÍNIMA
MATEIX LLOC DE FEINA (12 MESOS)
FALTA TITULACIÓ CATALÀ
FALTA PAGAMENT TAXES
NO PRESENTAR CARNET CONDUIR
FORA DE TERMINI

3
4
5
6

2.- Tal i com s’estableix a la Base quarta, les persones aspirants excloses o admeses disposaran d'un
termini de CINC dies NATURALS, per esmenar les deficiències a partir de demà dia 07 de setembre del
2021.

El pagament de les taxes (18€) es pot fer en els següents números de comptes:
BANKIA: ES87 2038 3392 8664 0000 0397
LA CAIXA: ES38 2100 0785 2202 0000 3150
3.- DESIGNAR el dia 13 de setembre per ratificar la llista definitiva de candidatures que passaran a la
fase de valoració de mèrits i entrevistes.
Les entrevistes es duran a terme dimecres 15 de setembre de 08’00h a 13’00h, al Centre Formació
Esporles, C/Canonge Garau,6 07190 Esporles.

Les vostres dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-vos els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos, la
qual cosa ens permet l’ús de la vostra informació dins la legalitat. Així mateix, podran tenir coneixement de la vostra informació aquelles entitats que necessitin tenir-hi
accés perquè puguem prestar-vos els nostres serveis. Conservarem les vostres dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables. En qualsevol
moment podeu dirigir-vos a nosaltres per saber quina informació vostra tenim, rectificar-la si és incorrecta o eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació. També
teniu dret a sol·licitar el traspàs de la vostra informació a una altra entitat (portabilitat). Per sol·licitar algun d’aquests drets, heu de presentar una sol·licitud escrita a la
nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del DNI: AJUNTAMENT D’ESPORLES, PLAÇA DE L’AJUNTAMENT, 1, 07190 ESPORLES (Illes Balears). En cas que
entengueu que els vostres drets han estat desatesos, podeu formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

DECRET

Francisca Maimo Molina (2 de 2)
Secretaria-Interventora
Data Signatura: 06/09/2021
HASH: bed7a5b9a843b170f62355478047b466

CANDIDATURA
48433716V

Número: 2021-0560 Data: 06/09/2021

ADMESES:

Codi Validació: 9SNYN4ZNKDTTXYG7JNDXYFWK2 | Verificació: https://esporles.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Maria Ramon Salas (1 de 2)
Batlessa
Data Signatura: 06/09/2021
HASH: 706d4df19bde28164c1d2430e1a12e0a

Vistes les bases reguladores per la convocatòria d’una oferta d’ocupació d’una
DOCENT de programes SOIB ocupació i formació Son quint V.
OFERTA: Publicada al BOIB núm.116 de 28 d’agost de 2021

Si hagués algun canvi es publicaria a la pàgina web de l’Ajuntament.
4.- DESIGNAR al següent Tribunal qualificador:
De conformitat amb l'article 60 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la composició del tribunal
qualificador serà:
Presidència: persona funcionària de carrera o personal laboral fix de l'Ajuntament d’Esporles o d'altres
administracions públiques del mateix nivell o superior al de la plaça convocada.
Vocals: tres persones funcionàries de carrera o personal laboral fix de l'Ajuntament d’Esporles o d'altres
administracions públiques del mateix nivell o superior al de la plaça convocada.
Secretari/a: el/la de la Corporació o persona funcionària designat a l'efecte
Finalitzat aquest termini, es resoldrà per Decret de Batlia, la relació d’aspirants admesos i exclosos.

Les vostres dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-vos els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos, la
qual cosa ens permet l’ús de la vostra informació dins la legalitat. Així mateix, podran tenir coneixement de la vostra informació aquelles entitats que necessitin tenir-hi
accés perquè puguem prestar-vos els nostres serveis. Conservarem les vostres dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables. En qualsevol
moment podeu dirigir-vos a nosaltres per saber quina informació vostra tenim, rectificar-la si és incorrecta o eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació. També
teniu dret a sol·licitar el traspàs de la vostra informació a una altra entitat (portabilitat). Per sol·licitar algun d’aquests drets, heu de presentar una sol·licitud escrita a la
nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del DNI: AJUNTAMENT D’ESPORLES, PLAÇA DE L’AJUNTAMENT, 1, 07190 ESPORLES (Illes Balears). En cas que
entengueu que els vostres drets han estat desatesos, podeu formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).
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Esporles, document signat electrònicament

