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DECRET
L’alcaldessa, el 21 de gener de 2021, va dictar la resolució 2021/112 referent al
llistat provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu d’una plaça
d’agent de la policia local, funcionari/a de carrera, mitjançant concurs oposició i
publicat el 21 de gener de 2021 al web municipal.
El 22 de gener s’ha detectat l’existència d’un error material en la llista provisional
de persones admeses i excloses consistent en la no inclusió d’un/a aspirant i a
una errada material, procedint a la seva esmena, en aplicació de l’article 109.2
de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques relatiu a la rectificació d’errors materials, de fet o aritmètics per part
de l’Administració.
RESOLC

26/01/2021 L'alcaldessa

PRIMER. Rectificar l’error contingut en la part resolutiva del Decret 2021/112,
de 21 de gener de 2021 pels motius manifestats en la part expositiva de la
present resolució i esmenar la llista d’aspirants admesos amb la inclusió de
l’aspirant ***949**T juntament amb l’esmena següent:
On diu:
***633**A

Montserrat Febrero i Piera

Signatura 2 de 2

Ha de dir:
***633**V
SEGON. Rectificat l’error contingut en la llista d’exclosos i deixar sense efecte el
motiu d’exclusió amb el codi 4, segons consta a la base 2 de les bases reguladores
del procés selectiu.
TERCER. Disposar la publicació d’aquest decret a la web municipal.

L'alcaldessa
Montserrat Febrero i Piera

La secretària acctal.
Marta Puig Puig

Marta Puig Puig

Signatura 1 de 2

26/01/2021 La secretària acctal.

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

688f2e98810e4cf9ad31d13395675aed001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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