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MSA/APG
Exp.:3826/2018 

EDICTE

L’alcalde, el dia 31 d’octubre de 2018, va dictar la resolució núm. 1139/2018 
referent a una esmena en la Resolució d’Alcaldia núm.1126/2018, la qual es 
transcriu a continuació: 

El 30 d’octubre de 2018, en la Resolució Núm.1126/2018, es va aprovar la 
llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça de tècnic 
d’administració econòmica.

El 31 d’octubre de 2018, s’ha detectat una errada en l’esmentada resolució. 
En el llistat d’aspirants que han de passar la prova de català, hi consta 
l’aspirant 4669****S, el qual no ha de passar la prova de català, atès que 
va presentar el certificat conforme està en possessió del nivell de català C1.

Per tant, resolc:

Primer.- Esmenar la llista d’aspirants que hauran de passar la prova de 
català, de manera que on diu:

Aspirants que hauran de presentar-se a la 
prova de català, atès que no han presentant el 

certificat del nivell C de català o superior
Aspirant Núm. Registre d’Entrada

1 4669****S 9204

4 4368****Z 9260

Ha de dir:

Aspirants que hauran de presentar-se a la 
prova de català, atès que no han presentant el 

certificat del nivell C de català o superior
Aspirant Núm. Registre d’Entrada

1 4368****Z 9260

La resta de la resolució que igual.

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació 68f4ec42f23d411cba9396b8b3f59e06001 Data document: 31/10/2018

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
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Carles Fernández Pérez 31/10/2018 ALCALDE
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Segon. Disposar la publicació d’aquest decret al tauler d’edictes electrònic, 
en el tauler d’edictes de l’OAC i en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

tercer. La publicació d’aquesta resolució substitueix la notificació als 
interessats, de conformitat amb el que estableix l’article 45.1 b) de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administració comú de les 
administracions públiques
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