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RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA DELEGADA
DE L’ÀREA DE MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ
Mitjançant Resolució de la regidora delegada de l’Àrea de Modernització de
l’Administració núm. 5263 de data 10 de setembre de 2019, es va procedir a l’aprovació
de la llista d’admesos, nomenament dels membres que conformen la Comisió de
Selecció i data de baremació en el procediment selectiu corresponent al concurs intern
Cap de Secció de Contractació d’aquest Ajuntament.
Comprovat que el Sr. Francisco Efrén Marset Juan amb DNI …427-E, va
presentar instancia en temps i forma per a la seua participació en aquest procediment i
malgrat aixó, no apareix a la llista d’admesos, procedeix la seua inclusió.
Considerant l’article 109. 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el qual disposa que: “Les
Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici
o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes.”
Per tot això, esta regidoria, fent ús dels facultats que atorga la legislació vigent,
concretament el que preceptua l'article 21.1. h) de la Llei 7/21985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i que li han sigut expressament delegades per
l'Alcaldia mitjançant Resolució 3683 de 28 de juny del 2019, RESOLC:
ÙNIC: Rectificar el primer punt de la part dispositiva de la Resolució de la
regidora delegada de l’Àrea de Modernització de l’Administració núm. 5263 de data 10
de setembre de 2019, en el sentit d’incloure a la llista d’admesos en aquest procediment
selectiu al Sr. Francisco Efrén Marset Juan amb DNI …427-E.
Així ho mana i signa la regidora-delegada de l’Àrea de Modernització de
l’Administració, en el lloc i la data assenyalats al començament, igualment signa
l’Oficial Major P.S del Secretari General, que dóna fe de l’acte i n’ordena la
transcripció al Llibre de Resolucions corresponent.
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