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ÀREA FUNCIONAL Recursos Humans
IDENTIFICACIÓ
Correcció errada en la Resolució d'Alcaldia ALC/1207/2022 de data 07/07/2022 d'aprovació de la
llista provisional de persones admeses i excloses en el procés de selecció per a la creació d'una
borsa de personal de la categoria de tècnic/a auxiliar de Biblioteca
ANTECEDENTS DE FET
Primer. En data 07/07/2022, s’ha adoptat la Resolució d’Alcaldia ALC/1207/2022 referent a
l’aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés de selecció per a
la creació d’una borsa de personal de la categoria de tècnic/a auxiliar de Biblioteca.
Segon. Amb posterioritat s’ha detectat un error material en l’esmentada Resolució d’Alcaldia
en el sentit que on diu :
“Quart. La prova pràctica es durà a terme el dia 22/05/2022 a les 9.00 hores a Can Luna
Carretera nova 28 de la Garriga”.
Ha de dir
“Quart. La prova pràctica es durà a terme el dia 22/07/2022 a les 9.00 hores a Can Luna
Carretera nova 28 de la Garriga”.
Tercer. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques estableix la potestat per rectificar d’ofici, en qualsevol moment,
els errors materials, de fet o aritmètics detectats en els seus actes.
FONAMENTS JURÍDICS
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
El procediment ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable procedint la seva
aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, en concordança amb l’article 53 del DL 2/2003 pel qual s’aprova el text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i en ús de les facultats que em són
conferides per l’ordenament jurídic vigent,
RESOLC
Primer. Rectificar, segons el que consta en la part expositiva, la Resolució d’Alcaldia número
ALC/1207/2022 adoptada el proppassat 07/07/2022.
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Segon. Publicar el present decret a la seu electrònica del web municipal per tal de donar per
realitzat el tràmit de notificació a les persones interessades, al tauler d’anuncis electrònic de la
corporació (e-TAULER) i al portal de transparència de l’Ajuntament de la Garriga.

Ho mana i signa,

En dona fe,

F_FIRMA_12

F_FIRMA_62

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
11-07-2022 13:06:00

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
11-07-2022 14:42:00
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