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Expediente 357992M
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RESOLUCIÓ CORRECCIÓ ERROR MATERIAL DECRET NÚM 424-2021
Examinat l'expedient relatiu al procés selectiu per a la cobertura de quinze places d’auxiliars
administratius dins d’un procés de consolidació/estabilització d’ocupació temporal, i quants
antecedents, informes i documents obren en aquest i sobre la base dels següents:

EL SECRETARIO/A
MARIA JOSEFA GRADOLI MARTINEZ
19/02/2021

FIRMADO POR

I.- ANTECEDENTS
I.1.- Detectat errors materials en el decret núm. 424, de data 18 de febrer de 2021, relatiu a l’aprovació
de llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu per a la cobertura de
quinze places d’auxiliars administratius dins d’un procés de consolidació/estabilització d’ocupació
temporal.
I.2.- Informe de la tècnica d’administració general tramitadora de l’expedient de data 18 de febrer de
2021.
II.- FONAMENTS JURÍDICS
II.1.- Article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions publiques: “aquestes podràn 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”.

I per tot això, en ús de les atribucions que ostenta l'Alcaldia i, en conseqüència al que es disposa en
l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre; article 41 del ROFRJ de les EELL, i altra normativa d'aplicació, dicte la
present
RESOLUCIÓ
PRIMER.- Rectificar els errors materials detectats en el decret núm. 424, de data 18 de febrer de 2021,
en els següents termes:
En l’apartat I.5 on figuren la totalitat de sol·licituds presentades, en la número 24 en la columna número
de registre ha de dir: “1167-1182”.
I en el llistat provisional de persones excloses, en la columna número de registre on posa 1167 ha de dir:
“1167-1182”.
SEGON.- Publicar en Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i web
municipal.
TERCER.- Seguir en l'expedient el procediment i els tràmits legalment establerts.
Paiporta, document signat electrònicament.
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