DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2020000267 (RH2019/000014)
I.- En data 10 de febrer de 2020 es va dictar el decret de Batlia núm. 20200000176 pel qual es procedia
a l’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos al procés selectiu per a la creació d’un borsí
de personal funcionari fosser, mitjançant el sistema de concurs oposició, i el llistat d’aquells aspirants
que no havien acreditat el nivell de català exigit, 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 12 de febrer de 2020 es va publicar aquesta llista provisional a la web
corporativa.
II.- En aquest decret, figuraven com aspirants que no han acreditat disposar del nivell B1 de català:
16_890N
18_775C

18_667Z
42_474P

43_297V
43_331H

III.- Finalitzat el termini de presentació d’al.legacions, resulta que no s’han presentat al.legacions. No
obstant això, a petició dels interessats s’ha procedit a la revisió de la documentació aportada pels
aspirants que figuraven al llistat de no haver acreditat disposar el nivell B1 de català i s’han detectat
una sèrie d’errors que d’acord amb la base quarta s’ha de procedir a esmenar.
Així, resulta que els aspirants que no han acreditat realitzar el català i que per tant han de realitzar el
primer exercici consistent en la prova de coneixements de llengua catalana son els següents:
43_331H
43_224J

18_667Z
44_828L

43_287T
42_474P

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:
PRIMER.- Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos al concurs-oposició per a la creació d’un
creació d’un borsí de peons de cementiri declarant admesos i exclosos als següents aspirants:
Admesos:
16_890N
18_667Z
18_775C
42_474P

43_224J
43_287T
43_297V
43_331H

43_400E
43_646L
44_828L

Exclosos: Cap
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SEGON. Esmenar els errors de fet relatius a les persones que han acreditat disposar del nivell B1 de
català que s’han exposat anteriorment i 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 B1 de català, són els següents:
43_331H
43_224J

18_667Z
44_828L

43_287T
42_474P

L’exercici es realitzarà a la Sala de Plens de l’Ajuntament i el dia 17 de març de 2020 a les 10hores,
havent d’aportar els aspirants, el DNI o document oficial d’identificació.
TERCER.- Publicar a la pàgina web de l’ajuntament aquesta resolució.
Ho manà i signà el Sr. Batle-President, davant meu, el Secretari accidental, el dia 25 de febrer de 2020
EL BATLE-PRESIDENT,
Virgilio Moreno Sarrió

EL SECRETARI ACCIDENTAL,
Guillem Corró Truyol
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