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Alcaldia
Recursos Humans  
pl.Porxada 6, 1a planta - 08401 Granollers  Tel: 938426619  Fax: 938426828   rrhh@ajuntament.granollers.cat  

 

Selecció d'empleats públics (13)
 
Assumpte: Relatiu a esmenar l'errada detectada a la llista provisional elevada a definitiva 
d'admesos i exclosos del procés 17/2018, en execució del procés extraordinari de 
consolidació d'ocupació temporal, pel sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça 
d’enginyer/a tècnic/a, de grup de classificació A2, de la plantilla de personal funcionari de 
l'Ajuntament de Granollers i constitució d’una borsa de treball

Número Expedient: 405/2018/13

Fets

El dia 13 de novembre de 2018 s’aprova per resolució d’alcaldia núm. E-7615/2018 la llista 
provisional elevada a definitiva d’admesos i exclosos al procés 17/2018, en execució del 
procés extraordinari de consolidació d'ocupació temporal, pel sistema de concurs oposició 
lliure, d'una plaça d’enginyer/a tècnic/a, de grup de classificació A2, de la plantilla de 
personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers i constitució d’una borsa de treball.

El dia 14 de novembre de 2018 es publica al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Granollers i 
a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Granollers

Es detecten dos errors en el punt segon de la part dispositiva de la resolució, on diu:

«Primera prova: exercici pràctic
Data: 18 de desembre de 2018
Hora: 12h
Lloc. CTUG (Centre Tecnològic i Universitari de Granollers)
C/ Mare de Déu de Montserrat, núm. 36”

Ha de dir:

«Segona prova: exercici pràctic
Data: 18 de desembre de 2018
Hora: 11 h
Lloc. CTUG (Centre Tecnològic i Universitari de Granollers)
C/ Mare de Déu de Montserrat, núm. 36»
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Fonaments de dret

L'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, estableix que: "Les Administracions públiques, podran així 
mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els 
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes."

Resolc

Primer.- Esmenar l'error material produït al punt segon de la part dispositiva de la resolució 
núm. E-7615/2018 del dia 13 de novembre de 2018, que quedarà redactat de la manera 
següent, de conformitat amb els antecedents esmentats i els fonaments de drets:

Segona prova: exercici pràctic
Data: 18 de desembre de 2018
Hora: 11 h
Lloc. CTUG (Centre Tecnològic i Universitari de Granollers)
C/ Mare de Déu de Montserrat, núm. 36

Segon.- Exposar al públic al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Granollers i a la Seu 
Electrònica de l’Ajuntament de Granollers.
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La Secretària General

Granollers, 15/11/2018

L'Alcalde


		2018-11-15T16:14:18+0100
	SelloOrgano
	CRIPTOLIB


		2018-11-15T16:14:14+0100
	Firma Responsable Politico
	CRIPTOLIB


		2018-11-15T13:07:45+0100
	Firma Secretario
	CRIPTOLIB




