2018/3236/ESPORTS
DECRET.Per Decret d’Alcaldia, resolució 2019/196, de data 29 de gener de 2019 es va aprovar i
convocar les bases reguladores de la Tarda de l’Esport, en la qual es va incórrer en una
errada material consistent en el mes per presentar les sol·licituds de nominacions dels
candidats i en una errada d’omissió de la designació dels membres del jurat de la Tarda de
l’Esport 2019 segons es constata a l’Informe del Tècnic d’Esports de data 19 de desembre de
2018.
Donat que l’Administració, en qualsevol moment, pot rectificar els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes (art. 109.2 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques), d’ofici o per iniciativa
de les persones interessades, vinc a decretar el següent:
Primer.- Rectificar l’errada material i d’omissió existents a la resolució 2019/196, de data 29
de gener de 2019, en el sentit que:
- En l’acord primer, punt 3.1, allà on diu “... durant el mes de gener...”, ha de dir “... durant
el mes de febrer...”

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp
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“En data 12 de desembre de 2018 el Consell Municipal d’Esports aprova l’acta número 3/2018 de data
12 de setembre de 2018, en la qual es designen els membres del Jurat que conformaran la Tarda de
l’esport 2019, i que són:
MONTSE CERVANTES CODINA (Presidenta)
IU CLAUS SORIA
MARTA LLEDÓ MURCIANO
XAVIER RODRIGUEZ SÁNCHEZ
JOAN VERA DOMÍNGUEZ
FRAN FRAGOSO ESCRIBANO”

Tercer.- Donar trasllat als Serveis Personals, Econòmics i de Transparència d’aquest
Ajuntament.

Ho mana i signa, l’Alcalde d’Argentona, Eudald Calvo Català

Signatura de la secretària (art. 3.2.h RD. 128/2018)
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

- Afegir al punt 4.1. el següent text:

Segell Organ
Ajuntament
d'Argentona

Signatura 1 de 2
Eudald Calvo
Català

Signatura 2 de 2
06/03/2019

Alcalde

Miriam Tenas i
Camps

06/03/2019

Secretària

