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DECRET
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RESOLUCIÓ DE RECTIFICACIÓ D’ERROR AIRTMÈTIC D’UN ACTE
ADMINISTRATIU.

Fets
S’ha advertit un error aritmètic en la valoració del mèrit de coneixement de les
llengües estrangeres dels aspirants que han superat les proves de la fase d’
oposició del procés de constitució Borsa de treball de personal laboral temporal
d'informador/a turístic/a, denominació informador/a turístic/a (equiparable a la
categoria laboral d'auxiliar administratiu, Grup C, subgrup C2), per tal de cobrir
de manera àgil i ràpida vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de
contingència temporal d'aquest grup professional que es doni a l'Ajuntament de
Benifallet, i mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure.
Efectuada la correcció de l'error aritmètic, un cop valorat el mèrit del
coneixement de les llengües estrangeres a tots les aspirants, l'ordre de prelació
resultant, ordenat de major a menor puntuació obtinguda, no es veu alterat, tots
els aspirants continuen en les mateixes posicions inicials.

Fonaments de dret
L’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de las administracions públiques, estableix que les administracions
públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de les
persones interessades, els errors material, de fet o aritmètics existents en els
seus actes.
En el mateix sentit, l’art. 74.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya estableix que la
competència per a rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els actes i
les disposicions reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat.
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En conseqüència, RESOLC:
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1. Corregir l’error aritmètic produït en la valoració del mèrit del coneixement
de les llengües estrangeres a tots les aspirants que han superat les
proves de la fase d’oposició del procés de constitució Borsa de treball de
personal laboral temporal d'informador/a turístic/a de l'Ajuntament de
Benifallet.

2. L'ordre de prelació resultant, ordenat de major a menor puntuació
obtinguda, no es veu alterat, tots els aspirants continuen en les mateixes
posicions inicials:

aspirant

DNI

oposició

mèrits

entrevista

TOTAL

Ramos Margalef, Sandra

***5964**

22,00

0,00

0,50

22,50

Curto Salvado, Cinta

***2784**

20,67

0,81

1,00

22,48

Cartoixà Merlos, Jordi

***8067**

18,01

0,69

0,50

19,20

Trilla Tort, Laia

***2952**

16,17

0,67

1,00

17,84

Marsch, Holly Louise

***1098**

15,84

0,00

0,50

16,34

March Badia, Meritxell

***3235**

14,18

0,53

1,00

15,71

Vallespi Povill, Silvia

***7884**

14,52

0,14

0,50

15,16

Margalef Faheca, Mª Jose

***2047**

13,68

0,35

1,00

15,03

Alier Barceló, Paula

***3778**

NO APTE/A

-

NO APTE/A

3. Fer constar que contra aquesta Resolució, per tractar-se d’un acte
administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap
tipus de recurs.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs

L'Alcaldessa.
Mercè Pedret Ramos
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