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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

RECTIFICACIÓ D’ERROR 
 
Atès que es va publicar l’acta de de constitució del tribunal i de valoració de les proves selectives 
de la oposició convocada per a cobrir dos places de conserge de les piscines municipals, de 
personal laboral temporal de l'Ajuntament de Santa Bàrbara. 
Havent observat que en l’esmentada acta hi ha un error de caràcter aritmètic al punt següent: 
 
“Es procedeix a la realització del primer exercici de l'oposició: tipus test, sobre l’ordenança fiscal 
núm. 13. Preus públics piscines i zona pícnic, i el segon exercici, de caràcter escrit consistent 
en desenvolupar per escrit la seva actuació davant un cas d’emergència. 
 
Un cop realitzat la puntuació obtinguda pels aspirants és:  
 
Núm. d’aspirant DNI Prova tipus test Prova pràctica TOTAL 

1 núm. *****547D 6.25 1.20 6.45 

 
 
D’acord amb el que disposa l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, segons el qual les administracions 
públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici els erros aritmètics existents en els 
seus actes. 
 
El tribunal acorda rectificat l’error aritmètic existent en el sentit següent: 
 
 Un cop realitzat la puntuació obtinguda pels aspirants és:  
 
Núm. d’aspirant DNI Prova tipus test Prova pràctica TOTAL 

1 núm. *****547D 5.25 1.20 6.45 

 
Un cop rectificat l’error aritmètic existent, el resultat de la prova realitzada no ha variat essent 
el següent: 
 
Núm. 
d’aspirant 

DNI Prova tipus test 
+ pràctica 

Entrevista 
Personal 

TOTAL 

1 núm. *****547D 6.45 8.70 15.15 
2 núm. *****298F 7.80 5.00 12.80 
3 núm. *****975N 7.70 7.00 14.70 
4 núm. *****737B 8.55 7.00 15.55 
5 núm. *****159T 8.00 7.60 15.60 
6 núm. *****217Y 8.55 8.70 17.25 
7 núm. *****853H 5.10 4.50   9.60 
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