
DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2016000253

I.  En data 26 de febrer  de 2016 es va dictar el  decret de Batlia  núm.
2016000235  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
d’oficial 1ª de distribució d’aigua, concedint un termini de cinc dies hàbils
als  interessats  des  de  la  publicació  de  la  llista  provisional  en  el  Tauló
d’Edictes  i  a  la  pàgina  web  de  la  Corporació  per  a  la  presentació
d’al·legacions. Al mateix decret es determinava la data de constitució del
Tribunal i de la realització del primer exercici.

II. En data 26 de febrer de 2016 es va publicar en el Tauló d’Edictes i a la
pàgina web de l’ajuntament el decret de Batlia núm. 22016000235.

III. En el decret figurava com a aspirant exclosos els següents:

- El Sr.  Juan Crespí Vallespir per no presentar fotocòpia compulsada
del DNI i de la titulació exigida.

- El sr. Jordí Morral Roca per no presentar fotocòpia compulsada del
DNI i de la titulació exigida.

El Sr. Jordi Morral Roca, mitjançant registre d’entrada núm. 3202 de data 2
de març de 2016 ha procedit a esmenar la seva instància compulsant el
DNI i la titulació exigida.

IV. De conformitat amb la base quinta de les que regeixen la convocatòria
de concurs-oposició, s’ha procedir a dictar Resolució del Batle-President en
la  qual  seran  acceptades  i  rebutjades  les  reclamacions  presentades,  i
s’aprovarà 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.- Acceptar  la  reclamació del  Sr.  Jordi  Morral  Roca i  aprovar  la
següent relació definitiva d’admesos i exclosos:
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Admesos:

Buades Horrach, Miguel
Borrallo Ruiz, Raul
Mora Crespi, Jaime
Caplloch Ensenyat, Guillem
Guardiola Gonzalez, Pascual
Femenias Provenzal, Miguel Angel
Bailon Fernandez, Jose Antonio
Marquet Gil, Bartolome
Salamanca Larios, Andres
Ferrando Cifuentes, Pau
Guinda Soler, Ignacio
Juarez Cacho, Ramón
Quetglas Esteve, Pedro
Boero Lobos, Miguel Angel
Gual Mora, Catalina
Serra Caldes, Sebastia
Camps Ventura, Antonio
Santacruz Garcia, Manuel
Ferrando Cifuentes, Albert
Bauza Mascaro, Jaume Lluc
Gartit, Driss
Morral Roca, Jordi

Exclosos:

Crespi Vallespir, Juan

SEGON.- 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 7 de març de 2016.

EL BATLE-PRESIDENT, EL SECRETARI ACCIDENTAL,

Virgilio Moreno Sarrió Guillem Corró Truyol
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