
DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2020000176 (RH 2019/000335)

I.- Aprovades per la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Inca les bases i la convocatòria per a crear un
borsí de personal funcionari categoria fosser, es varen publicar al BOIB núm. 30 de 7 de març de 2019.

II.- Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, resulta que, segons informa el funcionari encarregat
del Registre General d’Entrades de l’Ajuntament, han sol·licitat participar en l’expressat procés selectiu,
els aspirants identificats amb el següent DNI:

Núm. registre DNI
5363 43---331H
5592 43---224J
5807 43---297V
5839 16---890N
5894 43---400E
5963 18---667Z
6029 44---828L
6112 43---287T
6134 43---646L
6137 42---474P
6183 18---775C

III.- De conformitat amb allò disposat amb la base quarta de les que regeixen l’oposició s’ha de procedir
a l’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos, publicant-se a la pàgina web de l’Ajuntament,
concedint-se un termini  de CINC (5)  dies hàbils  comptats  des del  dia  següent  al  de la  publicació
d’aquesta  resolució  a  la  pàgina  web  de  l’Ajuntament  perquè  les  persones  interessades  puguin
presentar  les  al.legacions  que  considerin  oportunes.  Es  considerarà  que  les  persones  que  no
compleixin amb aquest requeriment desisteixen de la seva sol·licitud. Si no hi hagués reclamacions a la
llista provisional s’entendrà definitiva sense necessitat de nou acord.

Per tot allò anterior, i en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent HE RESOLT:

PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos al procés selectiu per a crear un borsí de
personal funcionari fosser mitjançant el sistema de concurs-oposició, declarant admesos i exclosos els
aspirants identificats amb el següent DNI:

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.- Publicar a la pàgina web de l’Ajuntament l’anterior llista provisional d’admesos i exclosos,
concedint el termini de 5 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.

TERCER.- Una vegada aquesta llista provisional a definitiva, el Tribunal Qualificador es constituirà el
dia 17 de març de 2020, a les 9.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament i es convoca als aspirants
que no hagin acreditat disposar del nivell B1 de coneixements de llengua catalana, a les 10 hores del
mateix dia a la Sala de Plens de l’Ajuntament per a la realització del primer exercici, havent d’aportar,
els aspirants, el DNI o document oficial d’identificació.

Aspirants que no han acreditat disposar del nivell B1 de català:

16062890N
18231775C

18234667Z
42999474P

43018297V
43084331H

QUART.- Notificar el present Decret a tots els membres del Tribunal i significar-los que, de conformitat
amb el que estableix l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
hauran d’abstenir-se d’intervenir en el procediment si s’esdevé alguna circumstància assenyalada en el
número dos del referit article, cosa que hauran de comunicar a aquesta Batlia.

Ho manà i signà el Sr. Batle-President, davant meu, el Secretari accidental, el dia 10 de febrer de 2020.

EL BATLE-PRESIDENT, EL SECRETARI ACCIDENTAL,
Virgilio Moreno Sarrió Guillermo Corró Truyol
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