
DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2019000095
(RH2018/46)

I.- Mitjançant decret de Batlia núm. 2018001057 de data 26 de juny de 2018 es va aprovar la
llista  definitiva  d’admesos  i  exclosos  per  a  la  cobertura  interina  d’una  plaça  de  cap
d’informàtica i posterior creació d’un borsí d’aquesta categoria declarant admesos i exclosos
als següents aspirants:

Admesos:

18225456A 18236884T 41520878J 41521054M
43052385L 43080127T 43112940S 43118534C
43120759Z 43121145D 43142144D 43152510W
43153119J 78210799N 78212774D 78215408K

Exclosos:

43105776G
43160570N

II.- Elevada  a  definitiva  la  llista  d’admesos  i  exclosos  i  vist  que  tots  els  aspirants  han
acreditat està en possessió del nivell de català exigit,  la primera prova a realitzar serà el
segon exercici de la fase d'oposició consistent en respondre un qüestionari tipus test.

En conseqüència, en compliment d’allò disposat a la base quarta de les que regeixen aquest
procés selectiu i en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT:

Primer.- Convocar als aspirants admesos a aquest procés selectiu a les 10 hores del dia 6
de febrer de 2019 per a la realització del segon exercici de la fase d'oposició “Qüestionari
tipus test”, a la Biblioteca Municipal del Claustre de Santo Domingo a la havent d’aportar, els
aspirants, el DNI o document oficial d’identificació.

Segon.- Notificar el present Decret a tots els membres del Tribunal i significar-los que, de
conformitat amb el que estableix l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del  sector  públic,  hauran d’abstenir-se d’intervenir  en  el  procediment  si  s’esdevé alguna
circumstància  assenyalada  en  el  número  dos  del  referit  article,  cosa  que  hauran  de
comunicar a aquesta Batlia.

Ho manà i signà el Sr. Batle-President, davant meu, el Secretari accidental, el dia 18 de
gener de 2019.

EL BATLE-PRESIDENT, EL SECRETARI ACCIDENTAL,

Virgilio Moreno Sarrió Guillem Corró Truyol
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