RESOLUCIÓ
Identificació de l’expedient
Vista la resolució de l’alcaldia de data 24 de juliol de 2018 per la que s’aprovà la llista
provisional admesos/es i exclosos/es per a la realització de les proves del procés selectiu per
la Borsa de Treball de Bidell/Conserge per a cobrir les necessitats de l’Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans, concurs-oposició torn lliure, personal laboral temporal.
Detectat error material en la transcripció de les quatre últimes xifres del DNI d’un dels
aspirants,
Relació de fets
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2.- Vist l’establert en el punt 5) de les bases de la convocatòria on s’estableix que el termini
de presentació d’ instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de
l’anunci de la convocatòria en el BOPB. El termini per a presentar sol·licituds va ser del 4 al
23 de juliol de 2018 (ambdós inclosos).

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

1.- Vistes les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la Borsa de Treball de
Bidell/Conserge, aprovades mitjançant resolució de l’alcaldia de data 20 de juny de 2018 i
publicades en el BOPB de data 03/07/2018 núm. registre 2018025915, al tauler d’anuncis de
la Corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament.

3.- Atesa la facultat de l’administració de rectificar els seus propis errors materials o de fet,
conforme a l’establert a l’article 109 de la Llei 39/2015
Fonaments de dret
Vista la normativa vigent en la matèria i les atribucions que aquesta m’atorga, així com les
bases reguladores de la convocatòria.

Per tant, resolc:
1.- Rectificar l’error material detectat en la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es a
l’esmentada convocatòria quin contingut definitiu resta de la següent manera:
Admesos/es: (el llistat s’ha efectuat fent constar les quatre últimes xifres i la lletra del
DNI de cada aspirant).

Serveis
d'Administració
Electrònica

Núm.
Expedient
BC1

Quatre últimes
xifres
6904E

BC2

4461S
BC3

4910S

BC4

4968B
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BC5

8249A

BC6

0399T

BC7

5474J

BC8

8698E

BC9

8917T

BC10

4664V

BC11

5997V

BC12

7796V

BC13

8304L

BC14

1968F

BC15

4880E

BC16

4892Q

BC17

6318F

BC18

1224G

BC19

6523T

Exclosos/es: Cap

2.- Fer pública aquesta resolució al tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web
municipal, tal i com s’estableix a les bases de la convocatòria.
Palau-solità i Plegamans

L’alcaldessa
Teresa Padrós Casañas

Davant meu,
La Secretaria
Mª Assumpció Rodriguez i Marín

