
       AJUNTAMENT
          D’ALBESA

ANUNCI
Anunci de rectificació error material  llista  d'admesos i  exclosos definitiva convocatòria
procés selectiu de personal laboral temporal (de caràcter interí), d’un lloc de treball de
Mestre/a-Director/a de la llar d’infants i constitució borsa de treball.

Per Decret d’Alcaldia de data 2 de març de 2018 s’ ha aprovat la següent resolució:

“DECRET NÚM.  19/2018

Assumpte: Rectificació error material llista d'admesos i exclosos definitiva convocatòria
procés selectiu de personal laboral temporal (de caràcter interí), d’un lloc de treball de
Mestre/a-Director/a de la llar d’infants i constitució borsa de treball.

Mitjançant Decret de l’Alcaldia número 14/2018, de data  Per Decret d’Alcaldia de data 26
de febrer de 2018,  es va aprovar la relació d’admesos i exclosos, nomenament del tribunal
i fixació de data de les proves del procés per a la selecció en règim de personal laboral
temporal (de caràcter interí), d’un lloc de treball de Mestre/a-Director/a de la llar d’infants
d’Albesa  i constitució borsa de treball.

Aquesta resolució va ser publicada al tauler d’anuncis i a la pàgina web de la Corporació,
i es va concedir un termini de deu dies hàbils a efectes de reclamacions.

Vist que en aquesta llista publicada, s'ha detectat que hi ha un error material, atès que falta
incloure un dels aspirants admesos, i d’acord amb el què disposa l'art. 109.2 de la Llei
39/2018,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques  referent  a  la  revocació  d'actes  i  rectificacions  d'errors,  les  administracions
públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats els
errors materials, de fet o aritmètics existents als seus actes.

Per tot això exposat, i en ús de les facultats que m’atorga la legislació vigent, adopto la
següent resolució:

Primer. Rectificar la llista de persones aspirants admeses i excloses aprovada mitjançant
decret de l’Alcaldia de data 26 de febrer de 218,  essent la correcta la que seguidament es
relaciona:

ADMESOS: 
DNI

RMPR 40885734Z
RCR 39377337A
MRLL 47689246B

EXCLOSOS:   CAP

Segon.  Publicar aquesta resolució en el tauler d’anuncis de la corporació i a la web de
l’Ajuntament.”
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La qual cosa es fa pública per a general coneixement .

Albesa, a la data de la signatura electrònica
L’alcalde, Antoni Balasch i Parisi

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Carrer Major, 14  Tel,. 973 18 60 07       – 25135 ALBESA  (LLEIDA) –         E-mail: ajuntament@albesa.cat   E-mail: albesa.ajuntament@gmail.com

mailto:ajuntament@albesa.cat
mailto:albesa.ajuntament@gmail.com

		2018-03-02T13:43:18+0100
	Annexa
	Còpia en paper autèntica


		2018-03-02T13:43:18+0100
	Annexa
	Còpia en paper autèntica


		2018-03-02T14:09:18+0100
	Annexa
	Signatura document




