
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 170 DE 22 DE MARÇ DE 2018

Identificació de l’expedient

Esmena de la llista provisional d'admesos i exclosos del procediment selectiu per la constitució d'una
borsa de treball d'enginyer i designació de tribunal. 

Antecedents

Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 15 de març de 2018, pel qual s’aprova la llista provisional

d'admesos i exclosos per a la realització d’una borsa de treball d’enginyers.   

Vist que s’ha detectat un error en l’assignació del vocal suplent de la Sra. Eugenia Iglesias Berini, TAG de

l’Ajuntament d’Anglès. 

Fonaments de dret

De conformitat amb l’article 109.2 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment  Administratiu

Comú de  les  Administracions  Públiques,  segons el  qual:  Les  Administracions  Públiques podran,  així

mateix, rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, les errades material, de fet

o aritmètiques existents als seus actes. 

Resolució 

Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides 

RESOLC: 

Primer. -  Avocar aquest acte en concret, la competència delegada a la junta de Govern Local segons

Decret 172 de 129 de juliol de 2015, la qual es va donar compte en sessió plenària de data 23 de juny

de 2015.

Segon. -  Esmenar l’apartat tercer de l’acord de Junta de Govern Local de 15 de març de 2018, en el

sentit que allà on diu:  «(...)Suplent: Montse Costa Coll, tresorera de l’Ajuntament d’Anglès. (...)» Ha de dir:

«Suplent: Anna M. Linares Bravo, secretaria de l’Ajuntament de Bescanó. (...)» 

Tercer.  -  Concedir un termini de deu dies hàbils als aspirants, per si  concorren causes d'abstenció i

recusació dels membres del Tribunal tal i com estableixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de 1

d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

 

Quart. - Publicar aquesta resolució al web de la Corporació www.angles.cat.
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Cinquè.  - Notificar  aquesta  resolució  a  la  nova persona designada,  per  la  seva informació  i  efectes

oportuns. 

Així ho mana i signa l’alcaldessa i jo, la secretària, que ho certifica. 

Anglès, 

L’alcaldessa, La secretària,  

Astrid Desset Desset Sandra Pinos Martínez
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