DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2018000961
(RH2018/00038)
I.- En data 24 de maig de 2018 es va dictar el decret de Batlia núm. 2018000881 pel qual es
procedia a l’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos al procés selectiu per a la
cobertura interina d’una plaça de tècnic mig d’administració especial d’intervenció (TMAE
d’Intervenció) i posterior creació d’un borsí d’aquesta categoria, mitjançant el sistema
d’oposició, concedint un termini de deu dies hàbils als interessats des de la publicació de la
llista provisional a la pàgina web de la Corporació per la presentació d’al·legacions. En data
28 de maig de 2018 es va publicar aquesta llista provisional a la web corporativa.
II.- En la llista provisional figuraven exclosos els aspirants identificats amb el següent DNI:
41586374M
43137868B

43143114J
43161702V

43473210J
47704230E

78213635L
78217445B

III.- Finalitzat el termini de presentació d'al·legacions, i una vegada comprovada el registre
general d’entrada, resulta que s’han presentat les següents al·legacions:
Els aspirants identificats amb el següent DNI:
- Mitjançant registre d’entrada núm. 6.600 de 6 de juny de 2018, l’aspirant identificat amb el
núm. de DNI 43137868B, el qual havia estat exclòs per haver presentat el títol incomplet i no
compulsat, ha procedit a la seva esmena aportant novament el títol de manera correcta i
compulsat.
- Mitjançant registre d’entrada núm. 6.653 de 7 de juny de 2018, l’aspirant identificat amb el
núm. de DNI 47704230E, el qual havia estat exclòs per haver presentat la documentació
adjunta no compulsada, ha procedit a la seva esmena aportant aquesta documentació
compulsada, amb excepció del document acreditatiu d’estar en possessió del nivell B2 de
coneixements de llengua catalana, per la qual cosa haurà de realitzar el primer exercici de la
fase d’oposició.
- Mitjançant registre d’entrada núm. 6.188 de 28 de maig de 2018, l’aspirant identificat amb
el núm. de DNI 78213635L, el qual havia estat exclòs per no haver presentat el DNI, ha
procedit a la seva esmena, aportant el DNI compulsat.
- Mitjançant registre d’entrada núm. 6.407, l’aspirant identificat amb el núm. de DNI
39171348W, el qual no figurava a la llista provisional d’admesos i exclosos ha presentant
una al·legació exposant que havia presentat una sol·licitud d’admisió a aquest procés
selectiu el dia 26 de febrer de 2018, núm. de registre d’entrada núm. 2.447. Vist que la base
quarta estableix que els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d’ofici o a
petició de l’interessada i que una vegada comprovat en el registre d’entrada que
efectivament l’aspirant amb DNI núm. 39171348W havia presentat la seva sol·licitud per
participar en aquest procés selectiu i que tota la documentació que l’acompanya és correcta,
s’ha de procedir a admetrer-lo en aquest procés selectiu
IV.- De conformitat amb la base quarta de les que regeixen la convocatòria d’oposició s’ha
procedir a dictar Resolució del batle-president per aprovar la relació definitiva d’aspirants
admesos i exclosos.
En conseqüència, en compliment del disposat en la indicada base i en ús de les atribucions
que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT:
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PRIMER.- Admetre totes les al·legacions presentades i en conseqüència admetre als
aspirants identificats amb els DNI 43137868B, 47704230E, 78213635L, i 39171348W a
aquest procés selectiu.
SEGON.- Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos a l'oposició per a cobrir de manera
interina d'una plaça de tècnic mitjà d'administració especial d'intervenció, i la creació d'un
borsí d'aquesta categoria, declarant admesos i exclosos als següents aspirants:
Admesos:
39171348W
41454481V
41517654D
41521791Y
41536634Z
41538051M
43046798K
43052379J
43068947K

43100809M
43128907C
43129457H
43130147H
43134992X
43136363R
43137868B
43145090B
43155145S

43167258F
43181143T
43187147R
43191909W
43197075Q
43201328Z
44326098S
46955201B
47704230E

49864753V
78208102Y
78213238J
78213635L
78216213K
78218953R
78219719P
78220239E

Exclosos:
41586374M
43143114J
43161702V

43473210J
78217445B

TERCER. Assenyalar que els aspirants que han de realitzar el primer exercici consistent en
la prova de coneixements de llengua catalana, per no haver acreditat documentalment el
nivell B2 de català, són els següents:
43137868B
47704230E
78216213K
L’exercici es realitzarà a la Sala de Plens de l’Ajuntament i el dia 15 de juny de 2018, a les
9.45 hores, havent d’aportar els aspirants, el DNI o document oficial d’identificació.
QUART.- Publicar a la pàgina web de l’ajuntament l’anterior llista definitiva d’admesos i
exclosos.
Ho manà i signà el Sr. Batle-President, davant meu, el Secretari accidental, el dia 12 de juny
de 2018.
EL BATLE-PRESIDENT,

EL SECRETARI ACCIDENTAL,

Virgilio Moreno Sarrió

Guillem Corró Truyol
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