
Ajuntament de Valldemossa

Pel Sr. Batle D. Nadal Torres Bujosa, en el dia d’avui, ha dictat la següent resolució:

Vista  l’acta  de  constitució  del  tribunal  per  la  creació  d’una  borsa  per  tècnic/a  en  atenció  
sociosanitaria a persones dependents al domicili amb caràcter temporal per a cobrir necessitats o 
substitucions pel sistema de concurs de l’Ajuntament de Valldemossa. 

Ateses a les bases que han de regir a la borsa per tècnic/a en atenció sociosanitaria a persones 
dependents al domicili amb caràcter temporal per a cobrir necessitats o substitucions pel sistema de 
concurs de l’Ajuntament de Valldemossa, publicades al BOIB núm. 48 de data 19 d’abril de 
2018. 

HE RESOLT

1r. Aprovar la llista provissional dels admesos i exclosos a formar part d’aquesta oposició és la  
següent:

DNI Admès/exclòs
Motiu 

exclusió si 
escau

42983344R Exclosa 1

43046552M Exclosa 1

43135514A Admesa -

43150471Q Exclosa 2

43187127G Exclosa 1

49922908M Admesa -

Motius d’exclussió:

1. No presenta titulació requerida a la clàusula tercera punt c)
2. No presenta titulació de català requerida a la clàusula tercera punt h)

2n. No es procedirà a realitzar prova de català, tal i com s’exposava aquesta possibilitat a la clàusula  
tercera de les bases al no quedar deserta la convocatòria per no tenir el requisit de nivell A2 de 
català.

3. Donar un termini de 5 dies hàbils a contar a partir de l’endemà de la publicació a la plana web de  
la resolució  de l’aprovació del llistat provisional d’admesos i exclosos.

Ho mana i firma el Sr. Batle, davant mi la secretaria
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