Segundo.- Visto o disposto na resolución de Alcaldía de data 09/06/2022, 2022-192, pola que
se aproba a lista de admitidos e se nomea ao tribunal para a selección dun socorrista.
Terceiro.- Advertido un erro material na resolución pola que se aproban as nóminas
correspondentes ao mes de xaneiro, RESOLVO:
Punto Único.- Corrixir o decreto 2022-192, do 9/06/2022, onde di:
«Cuarto.- Convocar ao Tribunal de Selección para a constitución do mesmo, o mércores día 15
de xuño ás 10:30 no Salón de Plenos do Concello de As Nogais e ás 11:00 horas na Casa do
Concello de As Nogais para a realización da proba correspondente á fase de oposición e
posterior corrección, así como baremación de méritos do persoal admitido».
Debe dicir:
Cuarto.- Convocar ao Tribunal de Selección para a constitución do mesmo, o mércores día 15
de xuño ás 10:30 no Salón de Plenos do Concello de As Nogais e a continuación, á baremación
de méritos do persoal admitido.
As Nogais, na data da sinatura á marxe
O Alcalde-Presidente,
Jesús Manuel Núñez Díaz
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Primeiro.- Visto o disposto no artigo 109 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas, segundo o cal “as Administracións Públicas poderán
revocar, mentres non transcorrera o prazo de prescrición, os seus actos de gravame ou
desfavorables, sempre que tal revogación non constitúa dispensa ou exención no permitida
polas leis, nin sexa contraria ao principio de igualdade, ao interese público ou ao ordenamento
xurídico. 2. As Administracións Públicas poderán, así mesmo, rectificar en calquera momento,
de oficio ou a instancia dos interesados, os erros materiais, de feito ou aritméticos existentes
nos seus actos.”
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