APROVAT

Exp. 1887/2019
DECRET DE PRESIDÈNCIA
ESMENA DE L'ERROR MATERIAL DEL DECRET PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS AL
PROCÉS DE SELECCIÓ D’UN TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, EN RÈGIM
FUNCIONARIAL D’INTERINITAT, I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL
Antecedents de fet:
En data 25 de novembre de 2019 la Presidència de la corporació va dictar el Decret núm.
2019/288, provisional d’admesos i exclosos al procés de selecció d’un tècnic d’administració
electrònica, en règim funcionarial d’interinitat, i constitució d’una borsa de treball.
S’ha detectat un error material en relació al segon cognom del segon vocal titular nomenat.
En el decret es va fer constar com a segon vocal titular el senyor Carles Ferrer i Martínez
quan en realitat el segon cognom del senyor Carles Ferrer és Prat.
Fonaments jurídics:
I.- L'article 109.2, de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de
les administracions públiques, preveu rectificar en qualsevol moment d'ofici, o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
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Segon.- Comunicar aquest decret als interessats i publicar-lo a l’e-tauler i a la pàgina web de
la corporació als efectes oportuns.
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Primer.- Esmenar l’error material detectat en el decret núm. 2019/288, dictat el dia 25 de
novembre de 2019, provisional d’admesos i exclosos al procés de selecció d’un tècnic
d’administració electrònica, en règim funcionarial d’interinitat, i constitució d’una borsa de
treball. En el punt segon de la part resolutiva, de nomenament dels membres del tribunal
qualificador de les proves, on diu [...] Vocals: Titular: Carles Ferrer i Martínez, tècnic del
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya [...] ha de dir [...] Titular: Carles Ferrer i Prat,
tècnic del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. [...]

NUMERO DECRETO: 2019/410
Codi per a validació :C297S-WK841-YYMQH
Verificació :https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codigo_entidad=
Document signat electrònicament des de la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Pàgina: 1/1.

Per tot l’exposat, DECRETO:

