DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2018000024
RH2017/113
I.- En data 24 d'abril de 2017, es va publicar al Diari de Mallorca i al diari Ultima Hora la
convocatòria per a la creació d'un borsí d'oficials 2ª Pintor, mitjançant el sistema de concursoposició,i en règim de contractació laboral, havent-se aprovat les bases per acord de la
Junta de Govern de data 29 de març de 2017 i concedint un termini de deu dies hàbils
comptats a partir del dia següent de la publicació de l’anunci de la convocatòria en els diaris,
per a la presentació d’instàncies.
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 concurs-oposició els aspirants identificats amb el següent DNI:

05.915.405-N
18.226.869-J
18.235.988-R
26.027.281-K
31.395.870-L
33.886.327-J

35.027.763-M
41.522.963-M
42.990.354-L
42.996.879-N
43.018.297-V
43.022.526-Z

43.031.830-A
43.060.106-N
43.114.824-J
43.115.506-M
43.122.207-J
43.123.522-V

43.135.551-V
46.228.032-X
X-50.788.119-M
78.197.185-Z
78.213.179-T
78.215.059-V

III.- De conformitat amb allò disposat amb la base cinquena de les que regeixen el concursoposició s’ha de procedir a l’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos,
publicant-se en el tauler d'edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament, concedint-se un termini
de cinc (5) dies hàbils per a la presentació d’al·legacions, i la fixació del lloc, data i hora de la
constitució del tribunal per a la realització del primer exercici, en conseqüència en
compliment d’allò disposat en l’indicada base i en ús de les atribucions que em confereix la
legislació vigent HE RESOLT:
PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos al concurs-oposició per a
procedir a la per a la creació d'un borsí d'oficials 2ª Pintor declarant admesos i exclosos els
aspirants identificats amb el següent DNI:
Admesos:

05.915.405-N
18.226.869-J
18.235.988-R
26.027.281-K
33.886.327-J

35.027.763-M
42.996.879-N
43.018.297-V
43.022.526-Z
43.060.106-N

43.114.824-J
43.115.506-M
43.122.207-J
43.123.522-V
43.135.551-V

46.228.032-X
78.197.185-Z
78.213.179-T

Exclosos:

31.395.870-L. El motiu d'exclusió és que no acredita la titulació exigida.
41.522.963-M. El motiu d'exclusió és que no acredita la titulació exigida.
42.990.354-L. El motiu d'exclusió és que no acredita la titulació exigida.
43.031.830-A. El motiu d'exclusió és que presenta fotocòpia incompleta del títol.
X-50.788.119-M. El motiu d'exclusió és que no presenta homologació dels estudis
estrangers Espanya.
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78.215.059-V. El motiu d'exclusió és que no acredita la titulació exigida.
SEGON.- Publicar en el tauler d'edictes i 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 i publicació.
TERCER.- El Tribunal es constituirà el dia 7 de febrer de 2018, a les 9.15 hores, a la
Biblioteca del Claustre de Sant Domingo i es convoca als aspirants que no hagin acreditat
disposar del nivell B1 de coneixements de llengua catalana, a les 9.30 hores del mateix dia i
al mateix lloc 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:

05.915.405-N
18.235.988-R
31.395.870-L
33.886.327-J

42.990.354-L
42.996.879-N
43.018.297-V
43.022.526-Z

43.031.830-A
43.115.506-M
43.123.522-V
X-50.788.119-M

78.197.185-Z
78.213.179-T
78.215.059-V

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 5
de gener de 2018.
EL BATLE-PRESIDENT,

LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

Virgilio Moreno Sarrió

Maria Antònia Ros Mulet
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