
DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2018000211
RH2017/00116

I.- En data 18 de gener de 2018 es va dictar el decret de Batlia núm. 2018000087 pel qual es procedia
a l’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos al concurs-oposició per a la creació d’un borsí
de peons de cementiri, concedint un termini de cinc dies hàbils als interessats des de la publicació de la
llista provisional a tauler d’edictes i a la pàgina web de la Corporació per la presentació d’al·legacions.
En data 22 de gener de 2018 es va publicar en el Tauló d’Edictes i a la pàgina web de l’ajuntament el
decret de Batlia núm. 2018000087. 

II.- En la llista provisional figuraven exclosos els aspirants identificats amb el següent DNI: 

78.215.402-S
78.217.453-L

El motiu de l'exclusió és que cap dels dos acredita la titulació exigida.

 III.- Finalitzat el termini de presentació d’al.legacions, i una vegada comprovada el registre general
d’entrada, resulta que no s’han presentat al·legacions.

IV.- De conformitat amb la base sisena de les que regeixen la convocatòria de concurs-oposició, els
errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d’ofici o a petició de la persona interessada.

Havent detectat  error  material  en el  llistat  d’instàncies presentades per participar  en aquest procés
selectiu i en el llistat dels aspirants admesos, en el quals figura erròniament el núm. de DNI 43.098.76-
H, el qual ha de ser 43.098.706-H. Tractan-se d’un error materia, correspon procedir d’ofici a la seva
esmena.

V.- De conformitat amb la base sisena de les que regeixen la convocatòria de concurs-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 material detectat, havent de figurar correctament el DNI  43.098.706-H.

SEGON.-  Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos al concurs-oposició per a la creació d’un
creació d’un borsí de peons de cementiri declarant admesos i exclosos als següents aspirants:

Admesos:

05.915.405-N 43.023.414-M 43.123.522-V 78.215.465-D
37.339.010-M 43.035.421-Y 43.202.159-V 78.220.111-D
41.536.964-M 43.055.287-T 43.459.646-L
42.986.608-E 43.072.337-F 78.213.735-G
43.018.297-V 43.098.706-H 78.215.264-S
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Exclosos:

78.215.402-S
78.217.453-L

TERCER. Assenyalar que els aspirants que han de realitzar el primer exercici consistent en la prova de
coneixements de llengua catalana, per no haver acreditat documentalment el nivell B1 de català, són
els següents:

05.915.405-N 43.123.522-V
43.018.297-V 43.202.159-V
43.023.414-M 78.213.735-G
43.035.421-Y 78.215.465-D
43.055.287-T

L’exercici se realitzarà a la Biblioteca Municipal del Claustre de Sant Domingo a les 9.30 hores, havent
d’aportar, els aspirants, el DNI o document oficial d’identificació.

QUART.-  Publicar  en el  Tauló d’Edictes i  a la pàgina web de l’ajuntament l’anterior  llista definitiva
d’admesos i exclosos.

Ho manà i signà el Sr. Batle-President, davant meu, el Secretari accidental, el dia 5 de febrer de 2018.

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