ANUNCI
Es fa públic que mitjançant la resolució d’alcaldia núm. 2019-0955, de data 25 de juliol de 2019,
s’ha resolt el que es transcriu literalment a continuació:
“Vist que mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 2019-0923 de data 19 de juliol de 2019, s’ha
aprovat la llista d’aspirants admesos i aspirants no admesos corresponent a la convocatòria per
a la contractació laboral temporal de llocs de treball d’Auxiliar Administratiu/iva, en el marc del
“Programa Complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a edició)”, del seu règim de
concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
de la Diputació de Barcelona
Vist que s’ha produït un error material, en la part resolutiva de la resolució, en concret en la
transcripció de la llista d’aspirants admesos i exclosos.
Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, relatiu a la rectificació d’errors, aquest estableix que les
Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
En virtut de tot l’exposat i en ús de les atribucions que tinc conferides,
RESOLC
Primer.- Rectificar l’error material contingut en la part resolutiva del Decret d’alcaldia núm.
2019-0923, de data 19 de juliol de 2019, pels motius manifestats en la part expositiva de la
present resolució.
En conseqüència aquest error material s’ha de rectificar en el següent sentit:
ALLÀ ON DIU:
“[...]
A) Aspirants admesos
Cognoms i nom
ALIU ROTGER, ESTHER
BLASCO GRÍFOL, MIREIA
CARCOLÉ ORTEGA, POL
CUIXART ARROJO, LUÍS
GÜELL ESCUER, MARIA TERESA
HERMOSO RAMÍREZ, MAUELA DEL CARMEN
MACIÀ UBACH, MARIBEL
MERCEDES LÓPEZ, MARÍA
MUÑOZ COBO, SUSANA
NEGRETE SIMÓN, PATRICIA
OCHOA GALERA, JAVIER
OLIVERAS CABOT, ELISABETH
PLANS ROCA, SÍLVIA
ROCA SOLER, MARIA TERESA
SANCLIMENT SOLÉ, LAURA
SUBIRACHS ROMERO, EVA

DNI
***2251**
***0057**
***6561**
***1821**
***9039**
***7813**
***0711**
***9204**
***4969**
***6969**
***4683**
***2369**
***1371**
***6413**
***7485**
***6022**

B) Aspirants no admesos
Cognoms i nom
NAVARRO CABRERA, ESTER

DNI
***4826**

Motiu no admissió
No acredita complir amb el requisit 4.e)
establert a les bases (1)

(1) 4.e) “No cotitzar a cap dels règims de la Seguretat Social previstos a la Llei general de la
Seguretat Social, a excepció de les persones que reben una prestació o subsidi d’atur i que
estan donats d’alta als efectes únics de la percepció d’aquestes percepcions.” [...] “El
compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar en aquest procés
selectiu, s’ha de produir en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i
mantenir-se fins l’inici de la contractació laboral.” [...]”
HA DE DIR:
“ [...]
A) Aspirants admesos
Cognoms i nom
ALIU ROTGER, ESTHER
BLASCO GRÍFOL, MIREIA
CARCOLÉ ORTEGA, POL
CUIXART ARROJO, LUÍS
GÜELL ESCUER, MARIA TERESA
HERMOSO RAMÍREZ, MAUELA DEL CARMEN
MACIÀ UBACH, MARIBEL
MERCEDES LÓPEZ, MARÍA
MUÑOZ COBO, SUSANA
NAVARRO CABRERA, ESTER
OCHOA GALERA, JAVIER
OLIVERAS CABOT, ELISABETH
PLANS ROCA, SÍLVIA
ROCA SOLER, MARIA TERESA
SANCLIMENT SOLÉ, LAURA
SUBIRACHS ROMERO, EVA

DNI
***2251**
***0057**
***6561**
***1821**
***9039**
***7813**
***0711**
***9204**
***4969**
***4826**
***4683**
***2369**
***1371**
***6413**
***7485**
***6022**

B) Aspirants no admesos
Cognoms i nom

DNI

NEGRETE SIMÓN, PATRICIA

***6969**

Motiu no admissió
No acredita complir amb el requisit 4.e)
establert a les bases (1)

(1) 4.e) “No cotitzar a cap dels règims de la Seguretat Social previstos a la Llei general de la
Seguretat Social, a excepció de les persones que reben una prestació o subsidi d’atur i que
estan donats d’alta als efectes únics de la percepció d’aquestes percepcions.” [...] “El
compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar en aquest procés
selectiu, s’ha de produir en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i
mantenir-se fins l’inici de la contractació laboral.” [...]”
Segon.- Convocar els aspirants admesos per a la realització de les proves del procés selectiu,
el dia 26 de juliol 2019 a les 08:00 hores al Centre Cívic La Fàbrica (c/ Domènec Carles,
21).
Tercer.- Publicar la present resolució al tauler d’anuncis i a la web de l’Ajuntament de Cabrils.”
Cabrils, 25 de juliol de 2019
L’alcaldessa, Maite Viñals Clemente

