AJUNTAMENT DE LA VILA
D’IVARS D’URGELL

DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 61
CONCURS LLIURE PER A DUES PLACES DE TÈCNIC EN EDUCACIÓ
INFANTIL A L’ESCOLA BRESSOL “LA NOVA BALDUFA”
Antecedents
PRIMER: Per Decret de l’alcaldia núm. 59/2018 de 7 d’agost es va publicar la llista
d’aspirants admesos en el concurs lliure per a dues places de tècnic en educació
infantil a la llar d’infants municipal “La Nova Baldufa”, contractació laboral
temporal/interinatge, l’admissió dels qual restava condicionada a la superació de la
prova de català nivell C1.
SEGON: Observat un error, en el DECRET núm. 59/2018 en la identificació dels
aspirants que han de realitzar la prova de català, es rectifica el mateix de forma que
els qui han de realitzar la prova són:
La identificació s’ha determinat amb els quatre últims dígits del DNI i la lletra.

...5511-T
...8397-K
...2617-V
TERCER: Les bases de la convocatòria estableixen que entre els requisits per a ser
admesos definitivament els aspirants han d’acreditar el coneixement oral i escrit de la
llengua catalana. S’exigeix Nivell C1 (abans nivell C)
QUART: Efectuada la prova de català nivell C1 i corregida per la Tècnica de
Normalització Lingüística del CNL de Lleida; vista la puntuació obtinguda pels
aspirants i essent la puntuació mínima per superar-la de 70 punts s’ha obtingut el
resultat següent: La identificació s’ha determinat amb els quatre últims dígits del DNI i la lletra.
Aspirants que han superat la prova:
...5511T
Aspirants que no han superat la prova:
...8397K
...2617V

Resolució:
Vist l’exposat RESOLC:
1.-Declarar ADMESOS amb caràcter definitiu al procés de selecció per haver
superat la prova de nivell C1 de català, als aspirants identificats amb els
quatre últims dígits del DNI i la lletra.
...5511T

2.-Declarar NO ADMESOS amb caràcter definitiu al procés de selecció:
a) Per no haver superat la prova de nivell C1 de català, als aspirants
identificats amb els quatre últims dígits del DNI i la lletra.
 ...8397K
 ...2617V
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b) Per no haver acreditat els títols requerits per participar en el procés de selecció:
Tècnic/a en educació infantil o mestre/a en educació infantil.

 ...3503Q
3.- Llista definitiva amb les esmenes realitzades

DNI
3747N
2317N
9002T
5014R
0781M
1611T
9489E
2760G
0566F
2197C
9246B
6761P
6884H
3411T
3412R
1112V
7799B
9394L
3912Q
4129Z
7800N
1892N
1959Q
6424Q
3066T
4485T
2228R
7140X
1745A
1274W
9181H
3333F
9716A
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0488L
1580A
0950T
1608N
3484G
8630B
5832L
6532D
5241T
3503Q
9824V
4211K
3871P
7154X
1315E
1131Y
8590V
Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar
alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des
de l'endemà al de la recepció de la present notificació, davant l'Alcalde d'aquest
Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, o
recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de
Lleida o, a la seva elecció, el que correspongui al seu domicili, si aquest radica en
qualsevol altra província, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de
la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs
contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la
seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui interposar
qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.
Ivars d’Urgell, 24 d’agost de 2018
L’alcaldessa
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