
DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2019002000
(RH2019/000335)

I.- En data 8 de novembre de 2019 es va dictar el decret de Batlia núm. 2019001913 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 d’aparellador (arquitecte tècnic) 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.

II.- En la llista provisional figuraven exclosos els aspirants identificats amb el següent DNI: 

Exclosos:

43152943K. Han de presentar fotocòpia de l’anvers i revers del DNI o document d’oficial
d’identificació.

43206840Y. Han de presentar fotocòpia de l’anvers i revers del DNI o document d’oficial
d’identificació.

78216435J.  Han de presentar fotocòpia de l’anvers i  revers del DNI o document d’oficial
d’identificació.

X1578788E. Han de presentar fotocòpia de l’anvers i revers del DNI o document d’oficial
d’identificació.

43169309B. No consta registre d’entrada.

III.  Per  altra  banda  també  figurava  que  l'aspirant  identificat  amb  el  DNI  43152943K  i
11860400J no havien acreditat estar en possessió del nivell B2 que s’exigeix a les bases.

IV.- Finalitzat  el  termini  de  presentació  d’al.legacions,  resulta  que  s’han  presentat  les
següents al·legacions:

-  Mitjançant  registre  d’entrada  núm.  18.779  de  20  de  novembre  de  2019,  (registrada  a
l’Ajuntament d’Andratx dia 13 de novembre de 2019) l’aspirant identificat amb el núm. de
DNI 78216435J, ha presentat fotocòpia de l’anvers i revers del DNI i ha esmenat la seva
sol.licitud. 

-  Mitjançant  registre  d’entrada  núm.  19.016  de  26  de  novembre  de  2019,  (registrada  a
l’Ajuntament de Calvià el dia 18 de novembre de 2019) l’aspirant identificat amb el núm. de
DNI  43152943K,  ha procedit  a  esmenar  el  DNI  tal  com se li  va requerir  i  ha  aporta  el
justificant d’estar en possessió del nivell B2 de català que de conformitat am la doctrina de
plena  esmenabilitat  del  Tribunal  Suprem s’ha  d’acceptar.  Per  tant,  ha  esmenat  la  seva
instancia i no ha de realitzar la prova de català.

-  Mitjançant  registre  d’entrada  núm.  19225  de  27  de  novembre  de  2019  (registrada  a
l’Ajuntament de Llucmajor el dia 14 de novembre de 2019), l’aspirant identificat amb el núm.
de NIE X1578788E, va presentar fotocòpia del passaport i NIE.

V.- 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.
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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.-  Admetre  totes  les  al.legacions  presentades  i  en  conseqüència  admetre  als
aspirants  identificats  amb els  documents 78216435J,  43152943K i  X1578788E a aquest
procés selectiu.

SEGON.-  Aprovar  la  llista  definitiva  d’admesos  i  exclosos  al  concurs-oposició  per  a  la
cobertura interina d’una plaça d’aparellador (arquitecte tècnic) i posterior creació d’un borsí
d’aquesta categoria, declarant admesos i exclosos als següents aspirants:

Admesos:

11860400J
36518739Y
37335769F
38094585F
38121779S
41523955P
41535625V
43050299A
43055482B

43078541R
43079676D
43115999S
43117681H
43121579Y
43140434R
43145293F
43146127J
43146951D

43152015J
43152943K
43158268X
43164944Q
43170421L
43181776N
43184367G
43209364T
43213323A

55237092Q
78210233K
78210488T
78210976M
78215317E
78216435J
78218070S
X1578788E

Exclosos:

43206840Y
43169309B

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:

11860400J

L’exercici es realitzarà a la Sala de Plens de l’Ajuntament el dia 27 de novembre de 2019 a
les 10 hores tal com estava previst, 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 27 de
novembre de 2019

EL BATLE-PRESIDENT, EL SECRETARI ACCIDENTAL,

Virgilio Moreno Sarrió Guillem Corró Truyol
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