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DECRET
L’alcaldessa, el 24 de gener de 2020, va dictar la resolució número 113/2020
referent al llistat provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu per la
constitució d’una borsa de treball per a cobrir vacants i/o substitucions en la
categoria de Tècnic de Medi Ambient, grup de classificació A, subgrup A2 i
publicat el 24 de gener a la web i a l’e-tauler.
El 27 de gener s’ha detectat l’existència d’un error en el registre d’entrades
d’aquest ajuntament i que afecta a la llista d’admesos i exclosos, consistent en
la no inclusió de dos aspirants. Es procedeix 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.

PRIMER. Modificar el llistat d’aspirants exclosos contingut en la part resolutiva
del Decret 113/2020, de 24 de gener, pels motius manifestats en la part
expositiva d’aquesta Resolució, amb la inclusió dels aspirants següents:

EXCLOSOS

CATALÀ

***779**W EXEMPT/A
***598**V EXEMPT/A

Montserrat Febrero i Piera

Signatura 2 de 2

28/01/2020 L'alcalde/ssa

RESOLC

MOTIU DE L'EXCLUSSIÓ
Manca declaració jurada, pagament drets d'examen i informe de
vida laboral actualitzat.
manca pagament drets d'examen

Es concedeix un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles
reclamacions a partir de la publicació d’aquest decret a la web municipal i a l’etauler. Les al·legacions presentades es resoldran en el termini dels 30 dies
següents a la finalització del termini per a la presentació.
SEGON. Disposar la publicació d’aquest decret a la web municipal i a l’e-tauler.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
La secretària acctal.
Marta Puig Puig

Marta Puig Puig

Signatura 1 de 2

28/01/2020 La secretària acctal.

L'alcalde/ssa
Montserrat Febrero i Piera

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

45db4516284f4fb38c9e39f3c39a9cb1001

Url de validació

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