
DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2018001200

I.- En data 11 de juny de 2018 es va dictar el decret de batlia núm. 2018000933 en el qual s’aprovava
de manera provisional la llista d’admesos i exclosos al procés selectiu per cobrir de manera interina una
plaça d’auxiliar de biblioteca i la posterior creació d’un borsí d’aquesta categoria, i es fixava el dia 25 de
juliol de 2018 a les 9.30 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament per a la constitució del Tribunal i a les
9.45 per a la realització del primer examen de català convocant a aquells aspirants que no haguessin
acreditat disposar del nivell B1 de català.

II.- Havent detectat error en el llistat provisional d'admesos i exclosos que figurava al decret de batlia
num. 2018000933, es va procedir a la seva rectificació mitjançant decret de batlia 2018001071, el qual
es va publicar a la pàgina web de l'Ajuntament en data 3 de juliol de 2018, concedint el termini de 10
dies hàbils per a presentar al·legacions. En aquest decret de rectificació figuraven a la llista provisional
d'exclosos els aspirants identificats amb el següents DNI:

05640481-F 43109963-M 78210784-C
18237519-Z 45910753-Q 78213784-F
20087602-T 48290412-A 78215118-F
41519067-L 50185777-F 78216908-A
43023093-Y 52295359-Y 78218756-B
43080665-D 78204461-E

III.- Finalitzat  el  termini  de  presentació  d’al·legacions,  i  una  vegada comprovat  el  registre  general
d’entrada, resulta que s’han presentat les següents al·legacions:

- Mitjançant registre d’entrada de data 11 de juliol de 2018, l’aspirant identificat amb el núm. de
DNI 05640481F, el qual havia estat exclòs per haver presentat el DNI incomplet, ha procedit a
la seva esmena aportant novament el DNI de manera correcta.

- Mitjançant registre d’entrada 7694 de data 6 de juliol de 2018, l’aspirant identificat amb el núm.
de DNI 50185777F, el qual havia estat exclòs per haver presentat el títol incomplet, ha procedit
a la seva esmena aportant novament el títol complet de manera correcta.

- Mitjançant registre d’entrada 8106 de data 17 de juliol de 2018, l’aspirant identificat amb el
núm. de DNI 78213784F, el qual havia estat exclòs per haver presentat el títol incomplet ha
procedit a la seva esmena aportant novament el títol complet de manera correcta.

Per una altra banda,

- Mitjançant registre d’entrada de data 3 de juliol de 2018, l’aspirant identificat amb el núm. de
DNI 43119611Q, el qual havia estat convocat per a la realització de la prova de català B1, ha
acreditat estar en possessió del nivell exigit, per la qual cosa no ha de realitzar l’examen de
català

IV.- De conformitat amb la base quarta de les que regeixen la convocatòria d'oposició s'ha de 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:
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PRIMER.- Admetre  totes  les  al·legacions  presentades  i  en  conseqüència  admetre  als  aspirants
identificats amb els DNI 05640481F, 43154869S, 43119611Q, 50185777F i 78213784F a aquest procés
selectiu.

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

Admesos:

05640481-F 43079196-N 43129922-T 43195751-A 52837638-Z

07962553-E 43079917-C 43135530-L 43197768-L 53055048-M

18231941-W 43083797-J 43137194-G 43203589-K 71451647-P

20058960-Q 43087603-R 43143155-P 43205147-S 74361027-A

37337382-X 43088689-Y 43143704-M 43205213-N 74367696-W

38129910-G 43093135-J 43144403-Z 43208432-B 78203499-A

38428676-T 43093791-W 43146917-K 43215824-C 78208437-L

41085698-Q 43094155-K 43147804-B 43215999-B 78208586-F

41398345-R 43096949-D 43153946-N 43220204-F 78213215-J

41538217-X 43100956-Z 43154869-S 43460531-F 78213784-F

41707097-R 43102048-W 43160174-F 43474116-E 78215004-P

41742938-P 43103191-H 43172680-R 43474117-T 78216114-Z

43012374-M 43106221-N 43174434-F 44328588-K 78217586-Z

43015036-E 43115260-N 43174540-K 44879331-Y 78217788-D

43019774-E 43118724-A 43176257-J 45843177-Z 78219365-E

43033712-E 43119611-Q 43177112-V 46392334-T 78219833-F

43039735-L 43121332-N 43181164-K 47870972-Z 78219992-M

43043073-E 43124423-K 43182826-G 49867084-W 78220683-Y

43053495-W 43124991-Z 43184727-L 50185777-F

43057786-S 43127044-C 43194975-D 52400967-K

Exclosos:

18237519-Z 43109963-M 78210784-C

20087602-T 45910753-Q 78215118-F

41519067-L 48290412-A 78216908-A

43023093-Y 52295359-Y 78218756-B

43080665-D 78204461-E
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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:

43460531-F 41398345-R 47870972-Z 53055048-M 78204461-E

78208586-F 44328588-K 41085698-Q 74361027-A 78210784-C

43205213-N 43012374-M 46392334-T 78215118-F

L'exercici es realitzarà a la Sala de Plens de l'Ajuntament el dia 25 de juliol de 2018 a les 9.45 h, havent
d'aportar els aspiratns el DNI o document oficial d’identificació.

QUART.-  Publicar 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 24 de juliol de 2018

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