Resolució de data 15 de desembre de 2016, per la qual se rectifica decret
d'Alcaldia núm. 2016-6935, de data 14 de desembre de 2016, es va acordar la
continuació del procés de provisió d'un lloc de treball d'oficial de la Policia Local
de la Unitat Nocturna de la Relació de Llocs de Treball de personal funcionari de
l'Ajuntament d'Eivissa, mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter
voluntari.
La regidora delegada, el dia 15 de desembre de 2016 ha dictat la següent
resolució:
DECRET:
1.- Mitjançant el decret d'Alcaldia núm. 2016-6935, de data 14 de desembre de 2016,
es va acordar la continuació del procés de provisió d'un lloc de treball d'oficial de la
Policia Local de la Unitat Nocturna de la Relació de Llocs de Treball de personal
funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa, mitjançant el sistema de comissió de serveis de
caràcter voluntari.
2.- Vist que l'article 109.2 de la Llei 39/2015,d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. “Les administracions públiques
poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
3.- Atès que s'ha detectat un error material en el decret d'Alcaldia que s'ha referenciat
abans, en concret s'ha detectat un error en el segon resolc on diu llista de persones
excloses – “No n’hi ha”, ha de dir únicament : LLISTA DE PERSONAS EXCLOSES i
quadre següent:
LLISTA DE PERSONAS EXCLOSES
NÚM.

LLINATGES I NOM

DNI

Motiu-(bases)

1

JOSE LUIS GUASCH ESCANDELL

46950668D

No cumpleix Segona 2.1 C i H

2

MARCOS BALLESTA PASTOR

41458372K

No cumpleix Segona 2.1 C

3

MIGUEL MUÑOZ JIM,ENEZ

24181589X

No cumpleix Segona 2.1 C i H

4

RAMON MARTINEZ MARTINEZ

41443971H

No cumpleix Segona 2.1 C i H

4.- D'acord amb els antecedents assenyalats i fent ús de les atribucions que m'han
estat delegades mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 2015-3954, de data 24 de juny de
2015 (BOIB núm. 104 de 11/07/2015),
RESOLC:
PRIMER.- Rectificar el error material detectat en el decret d'Alcaldia núm. 2016-6935,
de data 14/12/2016, de forma que:
On diu llista de persones excloses – “No n’hi ha”, ha de dir únicament : LLISTA DE
PERSONAS EXCLOSES i quadre següent:
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ANUNCI

NÚM.

LLINATGES I NOM

DNI

Motiu-(bases)

1

JOSE LUIS GUASCH ESCANDELL

46950668D

No cumpleix Segona 2.1 C i H

2

MARCOS BALLESTA PASTOR

41458372K

No cumpleix Segona 2.1 C

3

MIGUEL MUÑOZ JIM,ENEZ

24181589X

No cumpleix Segona 2.1 C i H

4

RAMON MARTINEZ MARTINEZ

41443971H

No cumpleix Segona 2.1 C i H

SEGON.- Ordenar la publicació d’aquesta resolució al tauler d’anuncis de la seu
electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa i concedir un termini de tres dies hàbils a partir de
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a reparacions i possibles
reclamacions.
Eivissa
En don fe
LA REGIDORA DELEGADA

EL SECRETARI ACCTAL.

(document signat electrònicament al marge) (document signat electrònicament al marge)”
Eivissa
LA REGIDORA DELEGADA
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