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RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 

Expedient núm.: 248/2017

En  data  11  d'octubre  de  2017  es  va  emetre  el  Decret  d'alcaldia  pel  qual  es 
relacionaven els admesos i exclosos provisionals a la borsa de mestre i d'educador de 
la borsa de l'Escola Bressol Municipal de Flix, concedint un termini de deu dies hàbils, 
a partir de la publicació del decret en el taulell d’anuncis de la corporació i a la web 
corporativa  www.flix.cat,  per  a  formular  reclamacions  o  esmenar  els  defectes  que 
hagin motivat la seva exclusió.

Expirat el termini de presentació de documentació i de conformitat amb les bases de la 
convocatòria aprovades juntament amb la convocatòria en l’acord de Junta de Govern 
Local de data 10 / d'agost / 2017, i en virtut de l'article 78 del Decret 214/1990, de 30 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i 
de l'article 21.1.g), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, 

RESOLC 

PRIMER.- Incorporar a la relació d'aspirants admesos a la borsa d'educador a  Eva 
Alifonso Esteve i  Anna  Rius Bertomeu,  que per  un error  només constaven com a 
obligades a sotmetre's a la prova del nivell C de català, i no a la relació d'admesos. 

SEGON.- Aprovar la següent relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos: 

RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS BORSA MESTRE: 
 DNI acabat en 437L
 DNI acabat en 680M 
 DNI acabat en 282K
 DNI acabat en 971L

RELACIÓ D'ASPIRANTS EXCLOSOS BORSA MESTRE: 
 DNI  acabat  en  484Q  Per  les  causes  següents:  manca  compulsar  els 

documents.
 DNI  acabat  en  714D  Per  les  causes  següents:  manca  compulsar  els 

documents.
 DNI  acabat  en  019A Per  les  causes  següents:  manca  certificat  negatiu  de 

Delictes Sexuals del Registre Central de Delinqüents Sexuals. 

RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS BORSA EDUCADOR: 
 DNI acabat en 282K
 DNI acabat en 561A
 DNI acabat en 658D
 DNI acabat en 461E
 DNI acabat en 605D
 DNI acabat en 971L
 DNI acabat en 239J
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 DNI acabat en 865B 
 DNI acabat en 081Z. 

RELACIÓ D'ASPIRANTS EXCLOSOS BORSA EDUCADOR:
 DNI  acabat  en  714D.  Per  les  causes  següents:  Manca  compulsar  la 

documentació aportada. 
 DNI  acabat  en  645S.  Per  les  causes  següents:  Manca  compulsar  la 

documentació aportada.
 DNI  acabat  en  359T.  Per  les causes següents:  manca  certificat  negatiu  de 

Delictes Sexuals del Registre Central de     Delinqüents Sexuals. 
 DNI acabat  en 310R Per  les causes següents:  manca Certificat  negatiu  de 

Delictes Sexuals del Registre Central de Delinqüents Sexuals, manca còpia del 
títol acadèmic. 

 DNI acabat  en 843A Per  les causes següents:  manca Certificat  negatiu  de 
Delictes Sexuals del Registre Central de Delinqüents Sexuals. 

 DNI  acabat  en  019A Per  les  causes  següents:  manca  certificat  negatiu  de 
Delictes Sexuals del Registre Central de Delinqüents Sexuals. 

 DNI  acabat  en  278Q Per  les causes següents:  manca  certificat  negatiu  de 
Delictes Sexuals del Registre Central de Delinqüents Sexuals. 

 DNI  acabat  en  987A Per  les  causes  següents:  manca  certificat  negatiu  de 
Delictes Sexuals del Registre Central de Delinqüents Sexuals. 

 DNI  acabat  en  444C Per  les  causes següents:  manca  certificat  negatiu  de 
Delictes Sexuals del Registre Central de Delinqüents Sexuals 

RELACIÓ D'ASPIRANTS QUE HAURAN DE SOTMETRE'S A LA PROVA DEL NIVELL 
C DE CATALÀ 

 DNI acabat en 865B.
 DNI acabat en 081Z. 

TERCER. Les  aspirants que han de sotmetre's  a la  prova del  Nivell  C de català, 
queden convocades el dilluns dia 13 de novembre a les 9:30 del matí a l'Ajuntament 
de Flix. 

QUART. Les aspirants que superin la prova del nivell C, i la resta d'aspirants admesos, 
queden convocats per a la prova pràctica el dimarts dia 14 de novembre a les 9:30 del 
matí al Centre d'Empreses La Ribera de Flix, situat al carrer Tallers, 2.

Les aspirants que estiguin admeses a  la  borsa  de treball  de  mestre  i  també a  la 
d'educador,  disposaran  d'una  hora  addicional  a  la  que  s'estipula  a  les  bases  per 
realitzar la prova pràctica de la segona borsa a la que es presentin. 

CINQUÈ.  Publicar  en  el  taulell  d’anuncis  de  la  corporació  i  a  la  web  corporativa 
www.flix.cat de l'Ajuntament, la llista dels aspirants admesos i exclosos definitivament i 
la citació per a la realització de les proves. 

Ho mana i signa Alcalde accidental, Francesc Barbero Escrivà, 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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