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GLG/ahb
DECRET
S'ha detectat un error de transcripció en la llista provisional de persones
admeses al procés de selecció per a la per a la formació d'una borsa de treball
per a la cobertura de possibles vacants de places d'auxiliar d'administració
general, ja que una persona que consta a la llista d'aspirants que han de fer la
prova de coneixements de llengua catalana no hi hauria de constar ja que ha
acreditat tenir el nivell requerit.
Fonaments de dret:
L’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques:
“...2. Les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol
moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.”

Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol:
Primer.- Rectificar la llista provisional d'aspirants que han de fer la prova de
llengua catalana del procés de selecció per a la formació d'una borsa de treball
per a la cobertura de possibles vacants de places d'auxiliar d'administració
general, aprovada per Decret d'Alcaldia de 9 de maig de 2018, i en
conseqüència eximir de la prova a la persona titular del DNI ******8243Z i per
tant la llista queda com segueix.
ASPIRANTS QUE HAN DE FER LA PROVA DE LLENGUA CATALANA
NIF
******1138Q
******0284N
******6028A
******9413T
******6867X
******3397D

COGNOMS
ALCARAZ FERRER
COLETO TORRES
DE ALLER CASTAÑO
ESPINOLA ARGELES
GARCIA LANGA
GARCIA VARGAS

NOM
ANTONIO
MARIA LEONCIA
RAFAEL
JUDIT
NARCIS
MARIA EUGENIA

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem
per verificar aquest document
Codi Segur de
7f84cf80-9246-41ab-bba8-d248b76455c2
Validació
URL de validació
https://carpeta.figueres.org:8095/OAC/ValidarDoc.jsp

******5167D
******3495W
******0112D
******7157Z
******5610E
******4202X
******0438Z
******3694G
******9755G
******3070B

GOMEZ GONZALEZ
GONZALEZ OTERO
LABARI BEDMAR
MESTRE CARBO
MEZA SANTILLAN
NOTIVOLI BONATERRA
ORTEGA CASERO
QUINTERO JIMENEZ
REQUENA GARCIA
VELLVEHI PARAROLS

AIDA
VERONICA
MARIA
MARIA
LAURA YRIS
DAVID
SARA
CARME
OLGA
LAURA

Segon.- Publicar aquest decret al tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina
web de l’Ajuntament.

Figueres, el dia que signem aquest document
L'alcaldessa presidenta

En dono fe
La secretària
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CRISTINA POU
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