D’acord amb el que disposa l’article 90 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de Personal al servei de les entitats local, aquesta convocatòria ha de ser objecte
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Exp.: 2089/2020
L’Alcalde de l’Ajuntament de Llançà, per Decret d’Alcaldia de data 3 de febrer
de 2021, va adoptar la següent resolució:
“Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 20 d’octubre de 2020, es convoquen les
proves selectives mitjançant el procediment de concurs oposició i en torn lliure,
per tal de proveir de manera definitiva en règim laboral una plaça de conserge
de la Casa de Cultura.
En data 20 de gener de 2021 l’alcaldia resol aprovar la llista d’admesos i
exclosos de manera provisional de la convocatòria, aquesta resolució es
publica al BOP de Girona núm. 21 de data 2 de febrer de 2021.
En l’esmentat edicte 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 poden
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-lo.
I 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, i en concordança amb l’art.
53.1) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el TRLMRLC,
aquesta alcaldia adopta la següent
RESOLUCIÓ:
Primer.- AFEGIR al punt primer de l’edicte publicat al BOP de Girona núm. 21
de data 2 de febrer de 2021 el següent apartat:

Núm. BOP 23 · Núm. edicte 841 · Data 04-02-2021 · CVE BOP-2021_0_23_841 · Pàg. 1-2 · https://ddgi.cat/bop

Edicte de rectificació de l’anunci públic al BOP de Girona núm. 21 de data 2 de febre de 2021,
de la convocatòria per seleccionar un conserge de l’àrea de cultura, mitjançant el sistema de
concurs oposició en torn lliure.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

1a. No manifesta que reuneix tots i cadascun dels requisits de la convocatòria.*
1b. No manifesta que són certes les dades que s’indiquen a la sol·licitud sota la
seva responsabilitat.*
2. No adjunta còpia del document nacional d’identitat en vigor.
3. No adjunta còpia del permís de conduir classe B en vigor.
4. No adjunta el currículum vitae acadèmic i professional actualitzat.
5. No adjunta còpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió d’alguna
titulació acadèmica especificada a la bases segona.
6. No adjunta declaració responsable de l’annex 2, de la present convocatòria,
complimentada i signada. *
7. La declaració responsable de l’annex 2 que adjunta, no està signada.
8. No adjunta el revers del document nacional d’identitat.
9. Adjunta còpia del carnet de conduir, caducat.
10. La instància normalitzada de la convocatòria, no està signada.
* La instància normalitzada de l’annex 3 i la declaració responsable de l’annex 2 es
poden descarregar de la convocatòria publicada a la pàgina web municipal).

D’acord amb la base cinquena de la present convocatòria, es concedirà un
termini de 10 dies hàbils, a partir del dia següent al de la publicació de la
present resolució al BOP de Girona, per a esmenes i possibles reclamacions.”

Segon.- PUBLICAR la present resolució al BOP de Girona, a l’e-TAULER i al
web municipal.”

Llançà, amb data de signatura electrònica

Francesc Guisset Lagresa
L’Alcalde

Document signat per FRANCESC GUISSET LAGRESA - DNI (AUT)
en data 03/02/2021

Signat per:
Diputació de Girona

Butlletí Oficial de la Província de Girona

A la sol·licitud presentada:
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“Motius d’exclusió provisional:

