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DECRET DE PRESIDÈNCIA
ESMENA DE L'ERROR MATERIAL DEL DECRET PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS DEL
PROCÉS DE SELECCIÓ D’UN TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL ADSCRIT A L’ÀREA DE
SERVEIS ECONÒMICS, EN RÈGIM FUNCIONARIAL D’INTERINITAT, I CONSTITUCIÓ D’UNA
BORSA DE TREBALL
Antecedents de fet:
En data 3 de març de 2020 la Presidència de la corporació va dictar el Decret núm. 2020/64,
provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció d’un tècnic d’administració general
adscrit a l’Àrea de serveis econòmics de la corporació, en règim funcionarial d’interinitat, i
constitució d’una borsa de treball.
S’ha detectat un error material en relació als vocals que formen part del tribunal
qualificador.
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.
Per tot l’exposat, DECRETO:
Primer.- Esmenar l’error material detectat en el decret núm. 2020/64, dictat el dia 3 de març
de 2020, provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció d’un tècnic d’administració
general adscrit a l’Àrea de serveis econòmics de la corporació, 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: Marta Arxé i Llagostera, tècnica d’administració general del Consell Comarcal
del Ripollès. Suplent: Elisabet Muntades i Castellà, cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
[...]Titular: Montserrat Miarons i Serra, en representació de l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya. Suplent: Pere Espaulella i Afan, en representació de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.
ha de dir
[...]
Vocals: Titular: Raquel Iglesias i Costa, en representació de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya. Suplent: Marta Arxé i Llagostera, en representació de l’Escola d’Administració
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Pública de Catalunya. [...]Titular: Montserrat Miarons i Serra, interventora de l’Ajuntament
de la Garriga. Suplent: Pere Espaulella i Afan de Rivera, Tècnic delegat de protecció de dades
de l’Ajuntament de la Garriga..
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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