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DECRET DE BATLIA

En data 21 d’agost de 2020 es va dictar el decret de Batlia núm. 2020-958 pel
qual es va aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos. Vist que l’aspirant
titular del DNI núm. 18_825X no va presentar cap al.legació va quedar exclòs
del procés selectiu.
No obstant això, una vegada dictat el decret de Batlia núm. 2020-958, l’aspirant
comunica al departament d’Organització Laboral i Funció Pública que està en
possessió del graduat en educació secundària obligatòria aportant nova
documentació en la qual expressament disposa que l’alumne ha estat proposat
per al títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
Vist que aquesta al.legació es troba fora de termini, l’Ajuntament consulta a la
Conselleria d’Educació si segons la relació de mòduls que havia justificat tenir
aprovats en la seva primera instància eren suficients per haver obtingut el títol
de graduat en educació secundària obligatòria, a la qual cosa la Conselleria
respon afirmativament.
Vist que la base cinquena disposa «Els errors de fet podran esmenar-se en
qualsevol moment, d'ofici o a petició de la persona interessada.»
Vist que tal com ha informat la Conselleria d’educació, segons les dades
aportades en la seva primera instància, quedaria acreditat que l’aspirant es
trobava en possessió de la titulació de graduat en educació secundària
obligatòria, s’ha de procedir a esmenar l’error.
Per tot allò anterior, i en ús de les atribucions que em confereix la legislació
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Entre els aspirants exclosos per no acreditar estar en possessió del títol oficial
de graduat en educació secundària obligatòria, graduat escolar o equivalent
figurava el titular del DNI núm. 18_825X, el qual no va presentar cap al.legació
dins el termini concedit a aquest efecte.

Número: 2020-1045 Data: 11/09/2020

En data 28 de juliol de 2020 es va dictar el decret de Batlia núm. 2020-836 pel
qual es va aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos al procés selectiu
per a la cobertura de dues places de personal funcionari de carrera auxiliar
administratiu d’administració general de l’Ajuntament d’Inca, i posterior creació
d’un borsí d’aquesta categoria, mitjançant el sistema de concurs-oposició,
concedint el termini de 10 dies hàbils als interessats perquè presentin les
al·legacions que considerin oportunes i siguin esmenats els errors, amb
l’advertència que en el supòsit de no presentar-se reclamacions s’entendrà
aquesta llista provisional elevada a definitiva sense necessitat de nova
resolució ni publicació
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Expedient
Resolució

vigent HE RESOLT:
Primer. Declarar admès a l’aspirant titular del DNI núm. 18_825X i convocar-lo
a la realització del segon exercici del procés selectiu el dia 16 de setembre de
2020 a les 16 hores, d’acord amb allò disposat en el decret de batlia núm.
2020-958 de 21 d’agost de 2020.
Segon.- Comunicar aquesta resolució a l’interessat i publicar-la en la pàgina
web de l’Ajuntament.
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Ho manà i signà el Sr. Batle-President, davant meu, el Secretari accidental.

