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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
VIGO
Bolsas de emprego
RECTIFICACIÓN DE ERRO NO INFORME-PROPOSTA DE DATA 09/05/17 E DO ACORDO
DA XGL DE 25/05/17 NO EXPDTE 29932/220
A Xunta de Goberno Local, na sesión do 01 de xuño de 2017, adoptou o seguinte acordo,
aprobando rectificación de erro no informe-proposta da Área de Recursos Humanos e Formación,
de data 09/05/2017, e consecuentemente do acordo da XGL de 25/05/2017 (expdte 29932/220.
Bases reitoras do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego que permita os
nomeamentos interinos do Art.10.1TRLEBEP como Técnico de Xestión) Expdte 30059/220:
ÚNICO.- Rectificar, ao abeiro do artigo 109.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas, o erro detectado na proposta da Área de
RRHH e Formación , de data 9/05/2017 e consecuentemente o acordo da Xunta de Goberno
Local de data de data 25/5/2017, polo que foron aprobadas as Bases Reitoras do Proceso
Selectivo para a formación dunha bolsa de emprego que permita os nomeamentos interinos do
artigo 10.1 do TRLEBEP, como Técnico de Xestión (Expte: 29932/220), debendo figurar onde di:
Tema 8.- O acto administrativo: concepto e clases. Requisitos: competencia, contido, motivación
e forma. Eficacia dos actos administrativos. Obriga de resolver e silencio administrativo.

Tema 8.- Principios da organización administrativa. Principios reitores das relacións entre
as administracións. Os órganos colexiados. A abstención e recusación. O acto administrativo:
concepto e clases. Requisitos: competencia, contido, motivación e forma. Eficacia dos actos
administrativos. Obriga de resolver e silencio administrativo.
Mantendo os restantes extremos do acordo indicado”.

Vigo, data segundo sinatura electrónica.—A Xefa da Área de Recursos Humanos e Formación.María Dapena Gómez.—O Concelleiro-Delegado da Área de Xestión Municipal e Persoal
(delegación competencial por Decreto de Alcaldía de data 19/06/2015 e 30/12/16, e acordos
da XGL das mesmas datas), Javier Pardo Espiñeira.
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