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Assumpte:

Rectificació Decret

DECRET

Assumpte: Rectificació Decret

Fets
Mitjançant decret d'alcaldia núm. 2018-0000006 de data 10 de gener de
2018 es va aprovar la llista provisional d'admesos i exclosos, que esdevé
definitiva, de nomenament del tribunal o de fixació de la data, hora i lloc
d'inici de les proves.
S'ha constatat l'existència d'un error en l'esmentada resolució pel què fa al
punt primer de la mateixa en relació a la llista d'admesos i exclosos d'entre
els aspirants que han presentat sol·licitud per prendre part en el procés
selectiu objecte d'aquesta convocatòria.

Fonaments de dret
1.- Art. 105 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de las Administracions Públiques, estableix la possibilitat de rectificar
els errors materials, de fet o aritmètics existents als actes administratius.
2.- La descripció de l’error exposat te la consideració de simple error
material o de fet que pot ser rectificat en qualsevol moment per l’
administració d’ofici o a instància dels interessats en tant que:

Compten amb realitat independent de les normes jurídiques d’aplicació.
La seva apreciació es desprèn del contingut de l’expedient
administratiu. No suposa una revocació de l’acte en termes jurídics
sinó la seva subsistència amb la diferent configuració que li confereix l’
acord de rectificació, mantenint l’acte rectificat el mateix contingut i no
pertorbant aquest error l’eficàcia substancial de l’acte.
La rectificació no afecta a la pervivència del acte ni lesiona drets de
tercers.
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Queda exclòs del seu àmbit qualsevol declaració conceptual o
contingut fix.
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En conseqüència, RESOLC:
PRIMER.- Rectificar el punt primer de la resolució de l'alcaldia núm. 20180000006 de data 10 de gener de 2018 d'aprovació de la llista provisional
d'admesos i exclosos que esdevé definitiva, de nomenament del tribunal o
de fixació de la data, hora i lloc d'inici de les proves, que restarà de la
següent manera:
Núm.

DNI

1

.....555A

2

.....133R

3

.....213A

4

.....656D

5

.....030N

6

.....901A

7

.....457X

8

.....761F

9

.....745M

10

.....463Q

11

.....255A

12

.....209D

13

.....208N

14

.....757B

15

......378R

16

.....200Q

SEGON.- Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal perquè en
prenguin coneixment i procedir a la seva publicació en el tauler d'anuncis de
la corporació i a la pàgina web de l'Ajuntament, la qual cosa substitueix la
notificació personal als interessats tal i com es desprèn de l'art. 45.1.b) de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les
administracions públiques.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar aquest acte administratiu, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la
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seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un
mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

L'Alcalde.
José Ruiz Marín

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C JOSE RUIZ MARIN el dia 11/01/2018 a les 12:48:47

