Ajuntament de l’Escala
vila marinera

RRHH
Exp: 2019/784

ANUNCI DE CORRECCIÓ RELATIU AL DECRET D’ALCALDIA D’ADMESOS I
EXCLOSOS, TRIBUNAL I DATA DE PROVES DE PROCEDIMENT SELECTIU DE LA
CONVOCATÒRIA DE 5 PLACES D’AGENT PER AL SERVEI DE POLICIA LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE L’ESCALA
L’Alcalde de l’Ajuntament de l’Escala, per Decret d’Alcaldia de data d’avui ha aprovat la
correcció del Decret d’Alcaldia de data 1 de juliol de 2019 mitjançant el qual aprovava la
relació d’admesos i exclosos, tribunal i dates de proves del procediment selectiu de la
convocatòria de 5 places d’agent per al servei de policia local de l’Ajuntament de l’Escala..
El contingut d’aquest Decret és el que es transcriu a continuació:
“Víctor Puga i López, Alcalde de l’Ajuntament de l’Escala, fent ús de les atribucions
conferides per la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i del
Decret 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya i pel Decret 2014/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals.
Per Decret d’alcaldia de data 1 de juliol de 2019 es va aprovar la relació d’admesos i
exclosos, nomenament de tribunal i data de proves del procediment selectiu per
convocatòria de 5 places d’agent per al servei de policia local de l’Escala.
Revisat aquest text, els serveis de recursos humans comproven que en el punt Sisè figura
literalment:
“SISÈ.- Fixar el dia, l'hora i el lloc de realització dels exercicis tercer, quart i cinquè (cultural
general, prova teòrica i psicotècnic, respectivament) de les bases reguladores de la
convocatòria, segons es relaciona a continuació, quedant convocats els senyors membres
del tribunal qualificador i els aspirants admesos.
Dia: 9-08-2019
Hora: 10:00 hores
Lloc: al Camp de Futbol municipal, situat al c/Armallada)”
Vist que hi ha un error de fet i, per tant, cal modificar el redactat de l’esmena del text per
adequar-lo al que correspondria.

DISPOSO
PRIMER.- Esmenar el Decret d’alcaldia de data 1 de juliol de 2019, d’aprovació de la relació
d’admesos i exclosos, nomenament de tribunal i data de proves del procediment selectiu de
la convocatòria de 5 places d’agent per al servei de policia local de l’Escala, en el sentit
següent:

Victor Puga López
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D’acord amb l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, les Administracions poden “rectificar [...] en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes”; en ús de les competències que m’atribueixen la
normativa en matèria de règim local i de funció pública.
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On diu:
“SISÈ.- Fixar el dia, l'hora i el lloc de realització dels exercicis tercer, quart i cinquè (cultural
general, prova teòrica i psicotècnic, respectivament) de les bases reguladores de la
convocatòria, segons es relaciona a continuació, quedant convocats els senyors membres
del tribunal qualificador i els aspirants admesos.
Dia: 9-08-2019
Hora: 10:00 hores
Lloc: al Camp de Futbol municipal, situat al c/Armallada)”
Ha de dir:
“SISÈ.- Fixar el dia, l'hora i el lloc de realització dels exercicis tercer, quart i cinquè (cultural
general, prova teòrica i psicotècnic, respectivament) de les bases reguladores de la
convocatòria, segons es relaciona a continuació, quedant convocats els senyors membres
del tribunal qualificador i els aspirants admesos.
Dia: 9-08-2019
Hora: 10:00 hores
Lloc: al Centre Cívic del Camp dels Pilans de l’Escala (c/Ter vell, 2)”
SEGON.- Publicar el present decret al tauler d’edictes de la Corporació i al web municipal.”

Es fa públic per a general coneixement
L’ALCALDE,

Víctor Puga i López
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