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Procediment: Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

DECRET DE BATLIA
I.- En data 23 de juny de 2021 la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Inca va aprovar les
bases i la convocatòria per a la creació d’un borsí de personal funcionari administratiu
d'administració general per promoció interna mitjançant el sistema de concurs-oposició. Les
bases que regeixen aquest procés selectiu es varen publicar en el BOIB núm. 120 de 4 de
setembre de 2021

78_381F

34_166G

43_903B

78_404Y

41_411D

43_929M

78_441R

41_669S

46_313Q

78_781V

43_397H

78_224E

43_582B

78_226R

III.- De conformitat amb allò disposat amb la base quarta de les que regeixen aquest procés
selectiu s’ha de procedir a l’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos, publicantse a la pàgina web de l’Ajuntament, concedint-se un termini de deu (10) 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 la
creació d’un borsí de personal funcionari administratiu d'administració general per promoció
interna mitjançant el sistema de concurs-oposició, declarant admesos i exclosos els
aspirants identificats amb el següent DNI:
Admesos:
18_324A

43_397H

43_807M

34_166G

43_582B

43_903B

Número: 2021-1693 Data: 25/10/2021

43_807M
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18_324A

DECRET

GUILLERMO CORRO TRUYOL (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 25/10/2021
HASH: 06436ab046ded0c87a94a9722ac562d2

II.- Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, resulta que, segons informa la Secretària
del Tribunal, han sol·licitat participar en l’expressat procés selectiu, els aspirants identificats
amb el següent DNI:

43_929M

78_381F

78_441R

78_226R

78_404Y

78_781V

Exclosos:
- Per no estar en servei actiu com a personal funcionari de carrera d’aquest Ajuntament del
grup C, subgrup C2, i tenir una antiguitat d’almenys dos anys de servei actiu a l'esmentat
grup i subgrup d’aquest Ajuntament:
41_411D

41_669S

46_313Q

78_224E

TERCER.- Una vegada aquesta llista provisional a definitiva, el Tribunal Qualificador es
constituirà el dia 22 de novembre de 2021, a les 9,15 hores, en el Claustre de Sant
Domingo i es convoca als aspirants que no hagin acreditat disposar del nivell C1 de
coneixements de llengua catalana, a les 9,30 hores del mateix dia en el Claustre de Sant
Domingo per a la realització del primer exercici, havent d’aportar, els aspirants, el DNI o
document oficial d’identificació.

DECRET

SEGON.- Publicar a la pàgina web de l’Ajuntament l’anterior llista provisional d’admesos i
exclosos, 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.

Número: 2021-1693 Data: 25/10/2021

- Per no presentar instància segons el model oficial que consta a l'annex II de les bases i no
presentar la declaració sota la seva responsabilitat de complir amb totes i cada una de les
condicions exigides a la base segona:

43_397H

78_224E

43_903B

78_381F

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.
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Aspirants que no han acreditat disposar del nivell C1 de català:

