DECRET DE BATLIA

II.- En la llista provisional figuraven exclosos pels motius que s’indiquen els aspirants
identificats amb el següent DNI:

41_315Q

43_082D

Per no aportar fotocòpia de l’anvers i el revers de la titulació acadèmica exigida:
43_633C
43_156G

43_242Q
43_657R

43_663B
41_775B

43_539Q
43_463P

41_315Q
43_082D

Per no aportar fotocòpia dels permisos de conducció de les classes A2 i B en
vigor:
37_480Q

41_315Q

DECRET

GUILLERMO CORRO TRUYOL (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 30/11/2020
HASH: 06436ab046ded0c87a94a9722ac562d2

Per no aportar fotocòpia del DNI o document oficial d’identificació:

Número: 2020-1439 Data: 30/11/2020

I.- En data 16 d’octubre de 2020 es va dictar el decret de Batlia núm. 2020-11194 pel
qual es va aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos al procés selectiu per a la
creació d'un borsí de personal funcionari, escala d'Administració especial, subescala de
serveis especials, grup C, subgrup C1, Policia Local de l’Ajuntament d’Inca, 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.

43_082D

Per no aportar fotocopia del certificat de nivell B2 de català:
46_819C

41_775B

41_315Q

43_082D

III.- Finalitzat el termini de presentació d’al·legacions, resulta que s’han presentat les
següents al·legacions:
- Mitjançant registre d’entrada núm. 2020-E-RE-1208, l’aspirant identificat amb el núm.
de DNI 43_082D, presenta fotocòpia del DNI i del permís de conducció A2 i B, acredita
està en possessió de la titulació exigida i del certificat nivell C1 de català, superior a
l’exigit, per la qual cosa queda esmenada la seva sol·licitud de participació en el procés
selectiu.
- Mitjançant registre d’entrada núm. 2020-E-RE-1369, l’aspirant identificat amb el núm.
de DNI 41_315Q, acredita estar en possessió de la titulació exigida, del permisos de
conducció i del nivell B2 de català, per la qual cosa queda esmenada la seva sol·licitud
de participació en el procés selectiu.
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- Mitjançant registre d’entrada núm. 2020-E-RE-1466, l’aspirant identificat amb el núm.
de DNI 41_775B, acredita està en possessió de la titulació exigida i del certificat nivell B1
de català, per la qual cosa queda esmenada la seva sol·licitud de participació en el
procés selectiu.
- Mitjançant registre d’entrada núm. 2020-E-RE-1478, l’aspirant identificat amb el núm.
de DNI 37_480Q, acredita estar en possessió dels permisos de conducció i del nivell
B2 de català, per la qual cosa queda esmenada la seva sol·licitud de participació en el
procés selectiu.

IV. De conformitat amb la base quarta «Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol
moment, d'ofici o a petició de la persona interessada.» Per error es va excloure al titular
del DNI núm. 46_819C per no haver acreditat el nivell B2 de català, no obstant això,
comprovada novament la documentació presentada, s’ha pogut constatar que està en
possessió del nivell de català exigit, per la qual cosa s’ha d’esmenar aquest error i declarar-lo
admés al procés selectiu.

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.
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.- Esmenar l’error comès amb el titular del DNI 46_819C i declarar-lo admès al
procés selectiu.

SEGON.- Estimar les al·legacions presentades pels titulars del següents DNI i en
conseqüència declarar-los admesos en aquest procés selectiu.
43_082D
41_315Q

41_775B
37_480Q

43_242Q
43_156G

TERCER.- Desestimar les al.legacions presentades pel titular del DNI l núm. de DNI
43_657R pels motius exposats.
QUART.- Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos al procés selectiu per a la
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- Mitjançant registre d’entrada núm. 2020-E-RC-20922, l’aspirant identificat amb el
núm. de DNI 43_156G, acredita estar en possessió de la titulació exigida, per la qual
cosa queda esmenada la seva sol·licitud de participació en el procés selectiu.
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- Mitjançant registre d’entrada núm. 2020-E-RC-20663, l’aspirant identificat amb el
núm. de DNI 43_657R, presenta únicament certificat d’haver superat la prova d'accés
a la Universitat. La superació d’aquesta prova només té validesa a efectes d’accedir a
la funció pública si s’acredita tenir el titol de graduat en Educació Secundària
Obligatòria o equivalent, o bé acreditant la superació d’un mínim de 15 crèdits ECTS
d’estudis universitaris, per la qual cosa NO queda esmenada la seva sol·licitud de
participació en el procés selectiu.

Número: 2020-1439 Data: 30/11/2020

- Mitjançant registre d’entrada núm. 2020-E-RC-20641, l’aspirant identificat amb el
núm. de DNI 43_242Q, acredita estar en possessió de la titulació exigida, per la qual
cosa queda esmenada la seva sol·licitud de participació en el procés selectiu.

creació d'un borsí de personal funcionari, escala d'Administració especial, subescala de
serveis especials, grup C, subgrup C1, Policia Local de l’Ajuntament d’Inca, declarant
admesos i exclosos als següents aspirants:
Admesos:
18_992D
37_144Z
37_210P
37_415K
37_480Q
37_799E
41_315Q
41_740R
41_775B

41_938H
43_051G
43_060M
43_080H
43_082D
43_146D
43_156G
43_207W
43_234V

43_242Q
43_265G
43_349C
43_419E
43_448D
43_448W
43_457D
43_519W
43_534Q

43_544V
43_586G
43_592N
43_596E
43_680P
43_695A
43_697K
43_852P
43_885N

43_887L
43_908W
43_925E
43_960F
46_819C
52_967F
78_039C
78_098X
78_196Y

43_539Q

43_633C

43_657R

43_663B

QUINT. Assenyalar que el Tribunal es constituirà el proper 3 de desembre de 2020 a
les 10,30 hores i s’iniciarà la fase de concurs.

Ho manà i signà el Sr. Batle-President, davant meu, el Secretari accidental.
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SEXT.- Publicar a la pàgina web de l’ajuntament l’anterior llista definitiva d’admesos i
exclosos.
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43_463P

Número: 2020-1439 Data: 30/11/2020

Exclosos:

