Exp. Núm. 2020/3172
EDICTE

Pel que es fa públic que en data 14 d’octubre de 2020, s’ha emès Resolució de
l’alcaldia núm. 2020/1350, del següent tenor literal rectificant un error material
en la data del primer exercici donat que el dia 19 és un dilluns no un dimecres,
del procés de selecció d’un lloc de treball de tècnic/a superior de gestió de
residus:

“Vista la resolució d’alcaldia núm. 2020/1305, de 6 d’octubre, mitjançant la qual
s’aprova la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es de la
convocatòria per cobrir un lloc de treball de tècnic/a superior de gestió de residus,
enquadrada administrativament com a personal interí per projecte, escala
administració especial, sots escala tècnica, classe superior, categoria titulat
superior, subgrup A1, complement de destí 20 , i vist que s’ha observat un error
material en la data de les proves, atès que, en l’apartat 2.2. Data, hora i lloc de
les proves, s’ha establert el dimecres, 19 d’octubre de 2020, a les 9:30 hores al
c. Sant Sebastià, 26 (08291) Ripollet, quan el dia 19 d’octubre de 2020 és dilluns.
Considerant que l’art. 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
preveu que les
Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en
els seus actes.
Vist tot l’exposat anteriorment, es PROPOSA traslladar a l’Alcalde, atès que és
l’òrgan competent en matèria de personal, en exercici de la competència que li
atribueix l’article 21.1.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, la RESOLUCIÓ següent :

“2.2. Data, hora i lloc de les proves:
L’inici de les proves serà dilluns, 19 d’octubre de 2020, a les 9:30 hores al c. Sant
Sebastià, 26 (08291) Ripollet, seguint el següent plantejament:
El tribunal plantejarà als aspirants el primer exercici (prova teòrica). A continuació, els
aspirants que hagin superat la prova tenen temps fins el dia 9 de novembre per presentar
el projecte en el registre general de l'Ajuntament.

José María Osuna López
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Primer.- Rectificar l’error material observat al punt 2.2 de la part dispositiva de
la Resolució de l’alcaldia núm. 2020/1305, de 6 d’octubre, pels motius exposats
a la part expositiva d’aquesta resolució, quedant el redactat de la següent manera
i restant sense variació la resta de punts de la resolució :
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La defensa del projecte tindrà lloc el dia 12 de novembre en les mateixes instal·lacions
on es va realitzar el primer exercici.
D’acord amb les bases de la convocatòria el personal que superi el procés podrà realitzar
una entrevista, aquestes persones seran convocades en el seu moment.”

Segon .- Publicar la present resolució al tauler d’edictes electrònic de
l’Ajuntament i a la web municipal.

José María Osuna López
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Ripollet, a data de la signatura electrònica.
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