
DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2018001057 (RH2018/46)

I.- En data 7 de juny de 2018 es va dictar el decret de Batlia núm. 2018000928 pel qual es procedia a

l’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos al procés selectiu per a la cobertura interina

d’una plaça de cap del departament d’Informàtica i posterior creació d’un borsí d’aquesta categoria,

mitjançant el sistema de concurs-oposició, concedint un termini de deu dies hàbils als interessats des

de  la  publicació  de  la  llista  provisional  a  la  pàgina  web  de  la  Corporació  per  la  presentació

d’al·legacions. En data 8 de juny de 2018 es va publicar aquesta llista provisional a la web corporativa.

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

43105776G 43142144D
43121145D 43160570N

 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 núm. 6.715 de 8 de juny de 2018, l’aspirant identificat amb el núm. de

DNI 43142144D, 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 núm. 7.007 de 18 de juny de 2018, l’aspirant identificat amb el núm. de

DNI 43121145D, el qual havia estat exclòs per haver presentat per haver presentat el DNI incomplet, ha

procedit a la seva esmena aportant novament el DNI de manera correcta.

IV.- De conformitat amb la base quarta de les que regeixen la convocatòria d’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.-  Admetre  totes  les  al.legacions  presentades  i  en  conseqüència  admetre  als  aspirants

identificats amb els 43142144D i 43121145D a aquest procés selectiu.

SEGON.- Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos al concurs-oposició per a la cobertura interina

d’una plaça de cap del departament d’Informàtica i posterior creació d’un borsí d’aquesta categoria

declarant admesos i exclosos als següents aspirants:
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Admesos:

18225456A 43052385L 43120759Z 43153119J
18236884T 43080127T 43121145D 78210799N
41520878J 43112940S 43142144D 78212774D
41521054M 43118534C 43152510W 78215408K

Exclosos:

43105776G

43160570N

TERCER. 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 26 de juny de 2018.

EL BATLE-PRESIDENT, EL SECRETARI ACCIDENTAL,

Virgilio Moreno Sarrió Guillem Corró Truyol
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