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Número d’expedient: SIDO2018001245
Anunci de rectificació del decret d'Alcaldia de data 5 d'octubre de 2018 en el
qual es va aprovar definitivament la llista d'instàncies admeses i excloses per a
la selecció d'una plaça d'enginyer/a tècnic/a, en règim funcionari interí.
1.- L'alcaldessa presidenta en data 5 d'octubre de 2018 va aprovar el decret de
la llista definitiva d'admesos i exclosos per a la selecció d'una plaça
d'enginyer/a tècnic/a, en règim funcionari interí.
2.- Consultat el text del decret s'hi han detectat els següents errors:
On diu:
"ASPIRANT QUE HA DE FER LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA
CATALANA
NIF
****1728V

Interessat
CASELLAS GOBELIN, ALEX

ASPIRANTS EXCLOSOS/ES
NIF
****1728V
****6568M
****3601S

Interessat
CASELLAS GOBELIN, ALEX
LLOSA CUFI, XAVIER
RIBAS GARRIGA, JOAN

Segon.- Establir que la prova de coneixements de llegua catalana s'iniciarà el
dia 10 d'octubre de 2018 a les 9:00 hores del matí a la Fundació Clerch i
Nicolau , carrer Nou núm. 53 de Figueres.
Les persones que no han de realitzar la prova de llengua catalana s'hauran de
presentar al mateix lloc, Fundació Clerch i Nicolau, carrer Nou núm. 53 de
Figueres a les 10:00 hores del mateix dia 10 d'octubre de 2018.
Tercer.- Establir que el Tribunal designat per a la qualificació dels exercicis i
mèrits dels aspirants a les places convocades es constituirà el mateix dia i al
mateix lloc que el de realització de les proves de llengua catalana, a les 8:30
hores i quedarà establert de la següent manera."
Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem
per verificar aquest document
Codi Segur de 193ec876-1f07-4029-8502-d2d8c29ae8d9
Validació
URL de validació
https://carpeta.figueres.org:8095/OAC/ValidarDoc.jsp

Hi ha de dir:
"ASPIRANTS EXCLOSOS/ES
NIF
****1728V
****6568M
****3601S

Interessat
CASELLAS GOBELIN, ALEX
LLOSA CUFI, XAVIER
RIBAS GARRIGA, JOAN

Segon.- Establir que les proves s'iniciaran el dia 10 d'octubre a les 10:00h del
matí a la Fundació Clerch i Nicolau , carrer Nou núm. 53 de Figueres.
Tercer.- Establir que el Tribunal designat per a la qualificació dels exercicis i
mèrits dels aspirants a les places convocades es constituirà el mateix dia i al
mateix lloc que el de realització de les proves de llengua catalana, a les 9:30
hores i quedarà establert de la següent manera."
Aquest error material es rectifica, de conformitat amb l’article 109.2, de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

L’alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
CPISR-1 C MARTA
FELIP TORRES
09/10/2018 13:55:10
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