
DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2018000220
RH2017/113

En data 23 de gener de 2018 es va dictar el decret de batlia núm. 2018000119 acceptant i rebutjant
aquelles al.legacions presentades contra el decret de batlia núm. 2018000024 que aprovava la llista
provisional d’admesos i exclosos al procés selectiu per a la creació d’un borsí d’oficial 2ª pintor.

En aquest decret de 23 de gener de 2018 es va declarar exclòs, entre altres, l’aspirant identificant amb
el DNI núm. 43.031.830-A per presentar fotocòpia incompleta del títol i no haver presentat reclamacions
durant el termini establert.

En data 6 de febrer de 2018, l’aspirant identificant amb el DNI núm. 43.031.830-A s’ha personat a
l’ajuntament i  ha exhibit  el  seu títol  original  de graduat escolar a la Sra. Maria Antònia Ros Mulet,
tècnica d’administració general interina, la qual ha pogut comprovar que no figura cap inscripció en el
revers del títol i per tant, la fotocòpia presentada junt amb la sol·licitud de participació és correcta. La
base cinquena de les  que  regeixen  aquest  procés selectiu  disposen que  els  errors  de  fet  podran
esmenar-se en qualsevol moment, d’ofici o a petició de la persona interessada, per aquest motiu s’ha
de procedir a la rectificació del decret de batlia núm. 2018000119 declarant admès l’aspirant identificant
amb el DNI núm. 43.031.830-A, el qual no havent acreditat estar en possessió del nivell de català exigit
haurà de realitzar la prova del nivell de coneixements de català.

En data 6 de febrer de 2018, l’aspirant identificat amb el DNI núm. 33.886.327-J presenta mitjançant
registre d’entrada núm. 1.577 resolució de la directora general de política lingüística de 19 de març de
2009 acreditant estar en possessió del nivell de català exigit en aquest procés selectiu.

La  jurisprudència  del  Tribunal  Suprem  segueix  una  línea  amplia  en  el  sentit  d’admetre  l’esmena
d’aquella documentació que s’hagi presentat de manera defectuosa, no obstant això, i tal com recull la
sentencia  del  Tribunal  Suprem de  data  9  de  juliol  de  2012,  en  els  processos  selectius  on  hi  ha
concurrència d’interessos de tercers, els interessats estan obligats a presentar la sol.licitud i acreditar
aquelles pretensions dins el termini establert a aquests efectes, ja que d’una altra manera s’estarien
introduint  elements  d’inseguretat  en  el  desenvolupament  d’aquests  procediments  que  pertorbarien
greument  els  principi  d’igualtat  que  ha  de  regir  en  aquests  processos.  També  disposa  aquesta
sentència que els participants en aquests processos estan obligats a complir  amb els bases de la
convocatòria i recau damunt ells la carrega d’aportar la documentació en els termes que assenyalen les
bases que regeixen el procés selectiu.

Per tant,  pel que fa a la reclamació l’aspirant identificat amb el  DNI núm. 33.886.327-J, no es pot
acceptar  la  reclamació  efectuada  extemporàniament  per  l’aspirant  identificat  amb  el  DNI  núm.
33.886.327-J ja que suposaria acceptar un nou document del qual no hi havia constància en la seva
sol.licitud, i tal com diu el Tribunal Suprem, en el cas d’acceptar  s’estarien vulnerant els principis que
han de regir tots els processos selectius.

En conseqüència i en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT:

Primer.-  Declarar  admès a l’aspirant  identificat  amb el  DNI núm. 43.031.830-A, i  en conseqüència
rectificar la llista definitiva d’admesos i exclosos al procés selectiu per a la creació d’un borsí d’oficial 2ª
pintor i el llistat dels aspirants admesos que han de realitzar la prova de nivell de català.
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Admesos

05.915.405-N 35.027.763-M 43.031.830-A 43.123.522-V
18.226.869-J 41.522.963-M 43.060.106-N 43.135.551-V
18.235.988-R 42.996.879-N 43.114.824-J 46.228.032-X
26.027.281-K 43.018.297-V 43.115.506-M 78.197.185-Z
33.886.327-J 43.022.526-Z 43.122.207-J 78.213.179-T

Exclosos

31.395.870-L 78.215.059-V
42.990.354-L X-50.788.119-M

Aspirants que han de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana el dia 7 de febrer de
2018  són els següents:

05.915.405-N 43.018.297-V 43.123.522-V
18.235.988-R 43.022.526-Z 78.197.185-Z
33.886.327-J 43.031.830-A 78.213.179-T
42.996.879-N 43.115.506-M

Segon.- Rebutjar la reclamació de l’aspirant identificat amb el DNI núm. 33.886.327-J, el qual haurà de
realitzar la prova de coneixements del nivell de català.

Tercer.- Publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Ho manà i signà el Sr. Batle-President, davant meu, el Secretari accidental, el dia 6 de febrer de 2018.

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