
DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2018000022
RH2017/000441

En data 28 de desembre de 2017 es va dictar el decret núm. 1962 mitjançant el qual es va aprovar la
llista provisional d’admesos i exclosos al concurs-oposició per a procedir a la cobertura de manera
interina de dues places de personal funcionari en la categoria de treballador/es socials, concedint-se un
termini de cinc (5) dies hàbils per a la presentació d’al·legacions, i fixant el dia 9 de gener de 2018, a
les 9.30 hores, com a data per a realitzar la primera prova consistent en una prova de coneixements de
català per aspirants que no hagin acreditat disposar del nivell B2 de coneixements de llengua catalana.

Vist que el termini per a presentar al·legacions finalitza avui, dia 5 de gener de 2018, i vist que s’han
rebut justificants de l’enviament d’aquestes al·legacions mitjançant correus, es previsible que aquestes
no s’hagin rebut abans del dia fixat per a la realització de la primera prova.

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

PRIMER.- Fixar una nova data per a la realització del primer exercici, per la qual cosa, el Tribunal
es constituirà  el dia 16 de gener de 2018, a les 9.15 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament i es
convoca  als  aspirants  que  no  hagin  acreditat  disposar  del  nivell  B2  de  coneixements  de  llengua
catalana, a les 9.30 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 B2 de català:

SEGON.- Comunicar a aquells aspirants que no han acreditat disposar el nivell B2 de català la nova
data de l’exercici.

TERCER.- 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.

QUART.- Publicar aquesta resolució a la pàgina web de l’Ajuntament d’Inca.

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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