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DECRET
Per Decret 1680/2018, de 28 de setembre de 2018, s'aprova la Llista
provisional dels aspirants admesos i exclosos del procés selectiu convocat per a
la creació d’una borsa de treball per a donar cobertura a les vacants i/o
necessitats de personal en la categoria d’arquitecte tècnic i enginyer tècnic
d’obres, mitjançant concurs oposició.

Montserrat Febrero i Piera
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Detectada l’existència d’un error material en la llista provisional d’admesos i
exclosos, consistent en la incorrecta exclusió de dos aspirants a la plaça
d’enginyer tècnic d’obres, per manca d’aportació de la totalitat de la
documentació requerida o no haver abonat la taxa corresponent, 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.
Per aquest motiu, aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per
l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local i l’article 53.l.h del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
RESOL
PRIMER. Rectificar l'error contingut, en la part resolutiva, del Decret
1680/2018, de 28 de setembre de 2018, pels motius manifestats en la part
expositiva de la present resolució i aprovar la llista provisional rectificada de les
persones admeses i excloses per a prendre part en el procés selectiu d’enginyer
tècnic d’obres, que serà exposada a l’e-tauler de la Corporació i en la pàgina
web de l’Ajuntament, aquesta és la següent:
ADMESOS
43….76A
44….58Y

43….32T
46….17E
Es concedeix un termini de deu dies hàbils per a esmenes i possibles
reclamacions. Aquests documents hauran d’estar expedits dins del termini de
presentació de sol·licituds. Les al·legacions presentades es resoldran en el
termini dels 30 dies següents a la finalització del termini per a la presentació.
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46….18W
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En cas de no presentar-se cap al·legacions, aquesta serà considerada com a
definitiva.
SEGON. Mantenir la composició del Tribunal aprovada en el Decret 1680/2018 i
la convocatòria als membres d’aquest efectuada, així com la convocatòria dels
aspirants següent:
Prova teòrica-pràctica: El dia 23 d’octubre de 2018 a les 09.00 hores a la sala
de plens (carrer De la Pau 5).
Entrevista personal: Pels aspirants que superin la prova teòrica-pràctica del 23
d’octubre, superat la prova teòrica del dia 23 d’octubre, sempre i quan el
Tribunal Qualificador ho consideri necessari.
TERCER. Les persones interessades podran promoure la recusació dels
membres del tribunal en els termes del que disposa l’article 24 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
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