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Àrea: Secretaria. Recursos Humans
Expedient núm.: 1144/2022
Identificació: Esmena d’error material del decret 777/2022 de 10 d’agost, referent a la fixació
de la data de la prova del procés selectiu de dues places d’auxiliar administratiu/va i creació
d’una borsa de treball.
DECRET D’ALCALDIA
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 10 d’agost de 2022, es dicta el decret número 777/2022 en què s’aprova la llista
provisional d’admesos i exclosos, la designació dels membres del Tribunal Qualificador i la
fixació de la data de la prova del procés selectiu de dues places d’auxiliar administratiu/va i
creació d’una borsa de treball.

FONAMENTS DE DRET

PART RESOLUTIVA
Per tant, en exercici de les competències que tinc atribuïdes per la legislació de règim local
vigent, resolc:
Primer. Esmenar l’error material detectat en el decret número 777/2022, de 10 d’agost,
referent a la fixació de la data de la prova del procés selectiu de dues places d’auxiliar
administratiu/va i creació d’una borsa de treball. En el punt cinquè de la part resolutiva,

DECRET

On diu:
Cinquè. Convocar els aspirants declarats admesos per a la celebració de la primera fase
d’oposició d’acord amb la data, l’hora i el lloc que s’indiquen a continuació:
Data: Dimarts 7 de setembre de 2022
Hora: 09.00 h
Lloc: Les Faixes (Ctra. Manresa, 52 de Moià)
Ha de dir:
Cinquè. Convocar els aspirants declarats admesos per a la celebració de la primera fase
d’oposició d’acord amb la data, l’hora i el lloc que s’indiquen a continuació:
Data: Dimecres 7 de setembre de 2022
Hora: 09.00 h
Lloc: Les Faixes (Ctra. Manresa, 52 de Moià)
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I. Article 109.2, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, que preveu rectificar en qualsevol moment d’ofici, o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Número: 2022-0822 Data: 23/08/2022

2. En data 23 d’agost de 2022, es detecta error material en la data de la convocatòria dels
aspirants declarats admesos per a la celebració de la primera fase de l’oposició.

Segon. Publicar aquest decret d’esmena a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Moià, a la data de la firma electrònica
La data vàlida d’aquest document és la data de signatura del titular de l’òrgan d’Alcaldia-Presidència
que consta al marge esquerre.
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En dono fe,
M. Àngels Aspa Pérez
La secretària accidental

DECRET

Dionís Guiteras i Rubio
L’alcalde

