Expedient núm.: 1458/2020
Procediment: Convocatòria procés selectiu per la creació d'una borsa de treball de
Educador/a per a l'Escola bressol - TEI (C1)

I examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb lo establert en
l'article 20 del Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració
General de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels
Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat, aprovat pel Reial decret
364/1995, de 10 de març, i l'article 21.1.g), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de
Règim Local,
RESOLC
PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos:
RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS:

Nom

Registre d'Entrada Observacions

*****414N M.L.R.

2020-E-RE-827

*****405D M.C.P.

2020-E-RE-829

*****382Y J.G.F.

2020-E-RE-831

*****701D N.B.M.

2020-E-RE-832

*****002H M.R.P.

2020-E-RE-833

*****002G A.T.G.

2020-E-RE-834

*****263Z S.N.I.

2020-E-RE-836

*****282R M.R.C.

2020-E-RE-846

*****449X S.B.P.

2020-E-RE-852

*****904Q A.G.B.

2020-E-RC-1647
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CIF

Número: 2020-0133 Data: 27/10/2020

Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en les proves de selecció
personal per a creació d’una borsa de treball d’educador/a per a l’escola bressol TEI
(C1).

DECRET

DOLORS OBRADORS BADIA (2 de 2)
SECRETÀRIA INTERVENTORA ACCTAL I TRESORERA
Data Signatura: 27/10/2020
HASH: 09c5fe3ff0e8eff8d0bc1819cc98ea03

JOSEP MARIA ALTARRIBA ROCA (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 27/10/2020
HASH: 8a99e9bd51e27314a6201b12f48d6322

DECRET D’ALCALDIA

*****572Q S.P.A.

2020-E-RE-899

*****474D F.M.C.

2020-E-RC-1660

*****150C A.V.N.

2020-E-RC-1678

*****638H A.G.S.

2020-E-RE-919

*****280E L.C.R.

2020-E-RE-922

*****730X C.A.T.

2020-E-RC-1687

No acredita nivell de català

EXCLOSOS:

*****156C

A.C.S.

2020-E-RE-867

No acredita nivell de català

*****334R

M.V.C.

2020-E-RE-914

No acredita nivell de català

*****984W

M.G.R.V.

2020-E-RE-918

*****516G

E.N.V.1

2020-E-RE-920

1

SEGON: Publicar la relació provisional d'admesos i exclosos a la seu electrònica
d'aquest Ajuntament [http://puig-reig.eadministracio.cat].

DECRET

De conformitat amb l’article 11 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres
del primer cicle de l'educació infantil els professionals que imparteixen el primer cicle de
l'educació infantil han d'estar en possessió del títol de mestre especialista en educació infantil o
del títol de grau equivalent, o del de tècnic superior en educació infantil, o de qualsevol altre
títol declarat equivalent, acadèmicament i professional, a algun dels anteriors.

Número: 2020-0133 Data: 27/10/2020

Per no presentar la titulació exigida

Puig-reig, datat i signat electrònicament
L’Alcalde
Josep Maria Altarriba Roca

La secretària
Dolors Obradors Badia
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Els aspirants exclosos disposen d'un termini de deu dies naturals, a partir de la
publicació d'aquest anunci en el e-tauler de l’Ajuntament, per formular reclamacions o
esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.

