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AJUntAment d’AnGLÈs

Edicte d’esmena d’error

Per resolució d’alcaldia número 880 de data 04 de desembre de 2018 
s’ha aprovat la modificació de les bases que han de regir el procedi-
ment per la creació d’una borsa de treball per cobrir les suplències 
temporals d’educador/es de la llar d’infants municipal “el Cucut”. 

 “Identificació de l’expedient
Esmena d’error material i modificació de les Bases que han de regir 
el procediment per la creació d’una borsa de treball per cobrir les 
suplències temporals d’educador/es de la llar d’infants municipal 
“el Cucut” 

antecedents
Vites les bases que han de regir el procediment per la creació d’una 
borsa de treball per cobrir les suplències temporals d’educador/es 
de la llar d’infants municipal “el Cucut”, publicades al BOP número 
154 de 9 d’agost de 2018. 

Atès que a la base cinquena s’especifica el tribunal qualificador i que 
el/la secretari/ària serà la secretària municipal de l’ajuntament, 
sense que s’hagi inclòs un suplent. 

Vist el Decret 831 de 21 de novembre de 2018, pel qual es publica el 
llistat d’admesos i exclosos provisionals i s’especifiquen els mem-
bres del tribunal 

Fonaments de dret
- en virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, 
en concret, els apartats g), h) i s) de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les Bases del règim Local
- LrBrL- i 53.1-h), i) i u) del Text refós de la Llei Municipal i de 
règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril -TrLMrLC-.

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 
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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 – Modificar la bases del procediment per la creació d’una bor-
sa de treball per cobrir les suplències temporals d’educador/es de la 
llar d’infants municipal “el Cucut”, en el sentit que: 
Allà on diu: CINQUENA. Tribunals qualificadors (...)  
secretari/ària: 
La secretària municipal de l’ajuntament.
Ha de dir: CINQUENA.  Tribunals qualificadors (...)
secretari/ària: 
Titular: La secretària municipal de l’ajuntament.
suplent: Funcionari/ària municipal a qui delegui la secretarà mu-
nicipal.  

Tercer. – esmenar el Decret 831 de 21 de novembre de 2018 en el 
sentit que: 
allà on diu: secretària:  
Titular: sandra Vila Llapart, funcionària de l’ajuntament d’anglès. 
suplent: Marta riera Puig, funcionària de l’ajuntament d’anglès. 
Ha de dir: secretària:  
Titular: sandra Pinos Martinez, secretària de l’ajuntament.   
suplent: sandra Vila Llapart, funcionària de l’ajuntament d’anglès. 

Quart.- Publicar la següent resolució al BOP. 

Cinquè. – Notificar la següent resolució als membres del tribunal 
pel seu interès i efectes oportuns. 

sisè – Publicar aquesta resolució al web de la Corporació www.an-
gles.cat.

setè.- Comunicar la present resolució als representants legals dels 
treballadors.”

La qual cosa es fa publica pel seu coneixement i efectes oportuns.

anglès, 4 de desembre de 2018 

Àstrid Desset Desset 
alcaldessa 


