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  RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
La Garriga, 4 de setembre de 2014 
 
ANTECEDENTS 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 2014 es va aprovar la 
convocatòria i les bases específiques per a la selecció d’un/a tècnic/a d’Administració General, 
enquadrada a l’Escala d’Administració General, Subescala Tècnica, Classe tècnics Superiors, 
grup A1, per cobrir temporalment una vacant de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de la 
Garriga amb nomenament d’interinatge i fins que el titular de la plaça es reincorpori. 
 
Vist que s’ha detectat un error material a la base tercera de les bases específiques: 
 
On diu: 
“En l’apartat d’experiència professional es valorarà l’experiència acreditada en l’àmbit de la 
organització i gestió de fons documentals a l'Administració pública i/o al sector privat”. 

 
Ha de dir: 
“En l’apartat d’experiència professional es valorarà l’experiència acreditada en l’àmbit en 
l’assessorament i dels serveis jurídics a l’Administració Pública i/o al sector privat en matèria 
d’urbanisme,  especialment en tasques direcció, gestió i coordinació”. 
 
Vist que la Junta de Govern Local no es torna a reunir fins el dia 8/09/2014 data en la que 
finalitza el termini per a presentar sol· licituds per participar en aquesta convocatòria. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès allò que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, 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”. 
 
HE RESOLT: 
 
1. Rectificar les errades materials detectades en aquestes bases d’acord amb el que s’estableix 

a la part expositiva. 
 
2. Comunicar aquesta resolució al Comitè Unitari de Personal i exposar-la al taulell d’anuncis 

de l’Ajuntament així com a la pàgina web de la corporació. 
 
I perquè consti es dicta la present resolució, amb presència del secretari que en dóna fe. 
 
 
L’alcaldessa     El secretari, 
 
 
 
 
Meritxell Budó i Plà    Joaquim Rosell López 
 
 


