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DILIGÈNCIA: per la qual es fa constar que, d'acord amb el punt 7.4 de la
Resolució del conseller d'Educació i Universitat per la qual es convoca
aquest procediment d'acreditació de competències, l'IQPIB anul·la la
convocatòria de les qualificacions IMS435_2, IMS440_3 i IMS441_3 atès
que el nombre d'inscrits és molt inferior al nombre de places
convocades

Programa finançat pel Minister'i da Treball, Migr'ac¡ons i Seguretat Social

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES INSCRITES AL PROCEDIMENT

Procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació de 6 de juliol de 2018

Qualificació professional 1: IMS441_3 - Producció fotogràfica

Plaça
1
2
3

Nom
RAFAEL
FERNANDO

4
5

1r llinatge
BLANC
BOSCH

JAVIER JESUS DETIMOTEO
JORDI
l LI. l l�Ai::

JAVIER

ESCANDELL
r::1 l LI. l

IFERNANDEZ

Admès/En
reserva J Exclòs

Codi de les UC inscrites

BOFARULL

admès

0928 2/1417 3/1418 3/1419 3

ALORDA

admès

0928 2/1417 3/1418 3/1419 3

COMAS

admès

0928 2/1417 3/1418 3/1419 3

SEGUI

admès

0928 2/1417 3/1418 3/1419 3

CARBONELL

admès

0928 2/1417 3/1418 3/1419 3

2n llinatge

!ORTEGA

Puntuació/
Motius
d'exclusió

exclòs

Recordau que el nombre de places convocades és de 30.
Atenció: fes persones admeses han d'elaborar el dossier i lliurar-lo juntament amb la sol·licitud d'inscripció a la fase d'assessorament.
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Programa finançat pel MJnisteri de Treball, M gracions¡ Seguretat Soc:ial

Motius d'exclusió
1. No adjuntar el DNI
2. No adjuntar el justificant de pagament de la taxa
3. No adjuntar el certificat d'exempció de la taxa
4. No justificar el mínim d'anys d'experiència laboral requerits
5. No justificar el mínim d'hores de formació no formal requerides
6. No adjuntar Ja vida laboral
7. No adjuntar el certificat emès per l'empresa
8. No justificar l'activitat professional o formació no formal relacionada amb les competències professionals de la qualificació
9. No signar la sol·licitud d'inscripció
1 O. Incompatibilitat per ser admès segons el punt 4.3 de la convocatòria

Palma, 7 de març de 2018
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La presi1�n1ta de Ja comissió

El secretari
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Fco. José B�\tleíilW!uñoz.1
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Nom i codi
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