
EXPEDIENT

L'Alcaldia-Presidència amb data d’avui ha dictat la següent resolució:

“Número de decret: 2016_06_16-04

Assumpte: Rectificació error material llista d'admesos i exclosos definitiva convocatòria procés selectiu.

Mitjançant  Decret  de  l’Alcaldia  número  2016_06_01-05  del  passat  dia  1  de  juny de  2016,  es  va  aprovar  la  llista
provisional d’aspirants admesos i exclosos, el tribunal, la data, l'hora i el lloc de realització del procés selectiu, mitjançant
concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter de funcionari
interí, amb codi 1000007 enquadrada dins l'escala d'administració general, subescala auxiliar administrativa, grup de
titulació C2 i adscrita a l'àrea d'atenció al públic i recaptació. El trasllat d'aquesta resolució va ser publicada al tauler
d'anuncis i a la pàgina web de la Corporació, i es va concedir un termini de deu dies naturals per esmenar defectes o
aportar els documents preceptius.

Posteriorment, el passat dia 14 de juny, mitjançant Decret de l’Alcaldia número 2016_06_14-11, es va aprovar la llista
definitiva d’aspirants admesos i exclosos, el tribunal, la data, l'hora i el lloc de realització del procés selectiu, mitjançant
concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter de funcionari
interí, amb codi 1000007 enquadrada dins l'escala d'administració general, subescala auxiliar administrativa, grup de
titulació C2 i adscrita a l'àrea d'atenció al públic i recaptació. El trasllat d'aquesta resolució també ha estat publicat al
tauler d'anuncis i a la pàgina web de la Corporació,

Vist que en aquesta llista publicada, s'ha detectat que hi ha un error material en un número de DNI d'un aspirant admès,
i d’acord amb el què disposa l'art. 105.2 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, referent a la revocació d'actes i rectificacions d'errors, les administracions públiques
podran rectificar en qualsevol moment,  d'ofici o a instància dels interessats els errors materials,  de fet o artimètics
existents als seus actes.

Per tot això exposat, i en ús de les facultats que m’atorga la legislació vigent, adopto la següent resolució:

Primer.-  A la llista d'aspirants admesos  per a la realització de les proves del  procés  selectiu,  mitjançant concurs-
oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter de funcionari interí, la
plaça 1000007 enquadrada dins l'escala d'administració general, subescala auxiliar administrativa, grup de titulació C2 i
adscrita  a  l'àrea  d'atenció  al  públic  i  recaptació,  on  consta  el  número  de  DNI  núm.  39706075-M,  ha  de  constar
39706075-W.

Per tant, la llista rectificada d'aspirants admesos queda com a continuació es detalla:

DNI

35047394-V

39692163-M

39699068-X

39706075-W

39717274-T

39724029-Q

39727307-M

39728488-J

39852066-N

39855693-M

39862335-T

39870046-Y

39875516-W

39881196-R

39886892-Q

39889111-G

39894509-C

39895277-Y



DNI

39895533-D

39897025-Y

39897396-D

39898326-L

39899518-S

39901523-L

39902243-A

39903876-A

39904918-X

39909550-L

39909998-F

39913541-P

39914308-Q

39917810-E

39924688-T

39931776-G

40917682-S

43737471-G

43745067-X

44991306-V

46729737-Q

47685687-V

47774248-M

47880951-B

48002710-P

73390473-A

77831046-N

78581472-V

78738694-B

78874484-D

X7932762Q

Segon.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la corporació i a l’adreça d’internet http://www.riudoms.cat

La qual cosa us comunico per al vostre coneixement.

La Secretària,

Marta Cuesta García
Riudoms, 16 de juny de 2016
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