DECRET DE L’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Expedient 1242/2019, relatiu a la correcció d’errada material a la llista definitiva de les
persones admeses i excloses del procés selectiu per a cobrir 5 places d’agent de
policia local

19/02/2020 Alcalde

Fets
1. Per decret de l’alcaldia núm. 83/2020, data 12/02/2020, es va aprovar la llista
definitiva de persones admeses i excloses; i d’exemptes de realitzar les proves
de coneixements de llengua catalana, del procés selectiu per a la cobertura
definitiva de 5 places d’agent de la policia local: 4 places pel sistema d’accés
de concurs oposició lliure i 1 plaça pel sistema de concurs oposició de mobilitat
interadministrativa, i per a la formació d’una borsa de treball.
2. Aquesta llista definitiva es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a l’e-tauler i al web municipal.
3. Atès que amb posterioritat a la publicació de la llista definitiva s’han observat
algunes errades, es procedeix a la seva esmena.

Albert Zanca Brossa

1. De conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions públiques que: ‘Les
administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment,
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics
existents en els seus actes.’
2. Pel present i en virtut de les atribucions que em confereix l’art. 53.1 i) del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Corregir les errades materials detectades al decret d’alcaldia núm. 83/2020,
data 12/02/2020, relatiu a la llista definitiva de persones admeses i excloses del
procés selectiu per a la cobertura definitiva de 5 places d’agent de la policia
local.

Lidia Sagristà Vilà
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19/02/2020 Secretària-Interventora
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2.

A la part resolutiva, al punt 1, A) Relació definitiva de persones admeses:
On diu:

‘...
1r COGNOM

2n COGNOM

NOM

PROVA CATALÀ

CHIRILA

VIOLETA LUCIA MURESAN

EXEMPT

RIUS

CRISTINA

ÁLVAREZ

EXEMPT

RODRIGO

NURIA

GILO

EXEMPT

1r COGNOM

2n COGNOM

NOM

PROVA CATALÀ

ÁLVAREZ

RIUS

CRISTINA

EXEMPT

GILO

RODRIGO

NURIA

EXEMPT

MURESAN

CHIRILA

VIOLETA LUCIA

EXEMPT

RIVERA

PAJARES

VANESA

EXEMPT
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Lidia Sagristà Vilà

Ha de dir:
‘...

...’
3. Publicar la present resolució al web municipal.

19/02/2020 Secretària-Interventora
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19/02/2020 Alcalde

...’
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