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SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

1.- Diaz Rodríguez, Alfonso C., Secretari general i Interventor, de Ajuntament d'El Papiol.Signat 16/09/2020
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2.- Borràs Alborch, Joan, Alcalde, de Ajuntament d'El Papiol.Signat 21/09/2020 09:51

APROVAT
21/09/2020 09:51

MD2016

DECRET D’ALCALDIA

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11389361 VUJFQ-9PWNN-H4L55 0AEABD1CC8902743A7761463298F0669EA2766D5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

EXP. E:2020_1134: CORRECCIÓ/ACLARIMENT EN RELACIÓ AL CONTINGUT DEL
DECRET NÚMERO 0621D20 DE DATA 08/09/2020.
Vist que en relació al Decret d’aquesta Alcaldia que s’identifica a l’encapçalament s’ha
detectat la següent errada:
RECTIFICACIÓ ÚNICA

ON DIU:

HA DE DIR:

EXP. E:2020_1134

“(....)“Vista la proposta de bases i/o criteris de selecció per a la regulació
del procés selectiu i provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a d’esports i
lleure, en règim laboral, mitjançant contracte d’obra o servei determinat, les
quals han estat incorporades a l’expedient amb CSV 59Q5S-0QJO7TIAZV.
(....)
“(....)Vista la proposta de bases i/o criteris de selecció per a la regulació
del procés selectiu i provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a Integrador/a
Social, en règim laboral, mitjançant contracte d’obra o servei determinat,
les quals han estat incorporades a l’expedient amb CSV 59Q5S-0QJO7TIAZV.
(....)

Atès que per raons de seguretat jurídica correspon formalitzar la seva correcció per a la seva
constància a les actuacions administratives.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (MCL) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Tenir per rectificades i/o corregides les errades de contingut abans especificades
en relació al Decret d’Alcaldia número 0621D20 de data 08/09/2020.
Segon.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
NOTIFICACIONS: a la mateixa persona indicada al document rectificat.
AVISOS INTERNS: a les mateixes persones indicades al document rectificat.
PUBLICACIONS: en els mateixos mitjans indicats al document rectificat.
Aprovat (signatura electrònica)
Joan Borràs i Alborch
ALCALDE

Registrat (signatura electrònica)
Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

