Personal
EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
18/09/2020

FIRMADO POR

Expediente 511012P

NIF: P4619500D

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Atenent que mitjançant Resolució d'Alcaldia nº 918 de data 14/09/2020, s’ aprovat la llista provissional
de persones aspirants admesses i excloses per a la formació d’ una borsa de treball de Tècnic/a
Inspector/a de Serveis Municipals .
Havent donat compte que amb posterioritat a l'aprovació de la citada Resolució s'ha advertit una errada
material en la redacció d’una frase de la citada Resolució, en el Resol Primer:

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
21/09/2020

FIRMADO POR

Havent donat compte que conforme a l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aquestes podran rectificar en qualsevol moment,
d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus
actes.
Havent donat compte que corresponen a aquesta Alcaldia Presidència les competències en el present
expedient, de conformitat amb el que es disposa en l'article 21 de la Llei 7/85, de dues d'Abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
Aquesta Alcaldia Presidència RESOL:
PRIMER.- Rectificar la Resolució d´Alcaldia nº 918 de data 14/09/2020, el paràgraf següent:

ON DIU:
Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses per a la formació d’una borsa
de treball de Tècnic Mitjà Informàtic

CAL DIR:
Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses per a la formació d’una borsa
de treball de Tècnic/a Inspector/a de Serveis Municipals

SEGON: Publicar la present Resolució en el Tauler d'Anuncis Municipals, i a la plana web de
l'Ajuntament, donant un termini de 3 dies hàbils, per tal de poder formular reclamacions o esmenes
contra la llista provisional.
TERCER: En el cas de que no es presente cap reclamació dins del termini assenyalat quedarà
automàticament elevada a definitiva la llista, d’acord amb les Bases.
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La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://picanyamesfacil.sedipualba.es/
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