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ESTAT

El document ha estat signat o aprobado_2 per :
1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

APROVAT
10/05/2019 15:25

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1992973 BFDXF-67IRA-UV8HI 6AA91E331211B1082C9AB30B254A20D4D9889AE4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

RESOLUCIÓ
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE LA
CONVOCATÒRIA P01/2018 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, PER A COBRIR 5
PLACES VACANTS A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE
L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA
Vista La resolució de data 4 d’abril de 2019, de la resolució de la convocatòria P01/2018
auxiliar administratiu/va, per a cobrir 5 places vacants a la plantilla de personal funcionari de
l’ajuntament de Cerdanyola
D’acord amb l’article 109 de la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre del Procediment Administratiu
de les Administracions Públiques on diu, 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 ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
RESOLC
Primer. RECTIFICAR la resolució de data 4 d’abril de 2019, de la resolució de la
convocatòria P01/2018 auxiliar administratiu/va, per a cobrir 5 places vacants a la plantilla
de personal funcionari de l’ajuntament de Cerdanyola, modificant el redactat de la resolució
en el sentit següent:
On diu:
Sisè- PUBLICAR el punt primer d’aquesta resolució al Tauler d’edictes de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès i en (www.cerdanyola.cat).
Ha de dir:
Sisè- PUBLICAR aquesta resolució, al Tauler d’edictes de l’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès i en (www.cerdanyola.cat) i el publicar el punt segon i tercer d’aquesta resolució al
BOP.
Segon. PUBLICAR aquesta rectificació al tauler d’anuncis intern de l’Ajuntament.

L'Alcalde

Carles Escolà Sánchez

