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Concurs de mèrits Tècnic mig A2
CF/lr

Decret d’Alcaldia
Pere Vila i Fulcarà, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, amb data de signatura
electrònica, ha dictat el Decret següent:
“En data 28 de novembre de 2018, es resol convocar les proves selectives d’un
concurs de mèrits per tal de proveir de manera interna i pel procediment de torn
lliure, una plaça anomenada tècnic de grau mig, grup A2, adscrita a l’Escala
d’Administració General.
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en aquest
concurs i posterior termini de presentació d’esmenes i reclamacions, l’Alcaldia el dia
11 de febrer de 2019, resol aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos, convocar
als aspirants per a la realització de l’entrevista i l’ordre d’actuació en aquesta, així
com, convocar a una de les persones aspirants per a la realització de la prova de
català, d’acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.
En aquesta resolució s’ha detectat un error de forma i d’acord amb l’article 109.2 de
la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, pel qual les administracions públiques podran rectificar en
qualsevol moment d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics en els seus actes, es procedeix a modificar-la.
En virtut de les facultats atorgades per l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local
HE RESOLT:
Primer.- RECTIFICAR el tercer punt de la resolució d’Alcaldia de l’11 de febrer de
2019, en el següent sentit:


On diu:
“Tercer.- CONVOCAR a l’aspirant FCE627R el dia 20 de febrer de 2019, a les 9 hores del
matí a la Casa Consistorial per a la realització de la prova de català ja que no acredita estar
en possessió del nivell C1 del MECR o equivalent; d’acord amb el que estableixen les bases
de la convocatòria.”

Ha de dir:
“Tercer.- CONVOCAR a l’aspirant FGJ658F el dia 20 de febrer de 2019, a les 9
hores del matí a la Casa Consistorial per a la realització de la prova de català ja que
no acredita estar en possessió del nivell C1 del MECR o equivalent; d’acord amb el
que estableixen les bases de la convocatòria.”
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Segon.- NOTIFICAR la present resolució a les dues persones aspirants
interessades.
Tercer.- PUBLICAR la present resolució a l’e-Tauler i al web municipal.”
Ho mana i signa Pere Vila i Fulcarà, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
davant meu, el Secretari, que certifico.

L’Alcalde,
Llançà, amb data de signatura electrònica
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