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ANUNCI

Assumpte: Rectificació d’error material del Decret 7009/2019, de 10 de setembre, relatiu a l’aprovació

de  la  llista  definitiva  de  persones  admeses  i  excloses  del  procés  selectiu  per  cobrir  16  places

d’educador/a 1r cicle d’educació infantil de la plantilla de personal laboral, mitjançant concurs oposició

per via consolidació de l’ocupació temporal (COT)

Òrgan: Recursos Humans 

Expedient: 2019/000013714

Per decret 7724/2019, de 3 d’octubre, el regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat ha

resolt el següent:

«Relació de fets

Per decret 5135/2019, de 28 de juny, del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat es va

aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu per cobrir 16 places

d’educador/a 1r cicle d’educació infantil de la plantilla de personal laboral, mitjançant concurs oposició

per via consolidació de l’ocupació temporal (COT) – Expedient 2019/13714. Entre les persones excloses

constava la senyora Laia Saleta Perajoan i el motiu de l’exclusió era no haver indicat el grau/nivell estu-

dis requerit per participar.

Durant els 10 dies de termini per esmenar o al·legar, la senyora Saleta va comunicar per correu electrò-

nic en data 28 de juny de 2019 que disposava de la titulació requerida per participar en el procés indicat.

El regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, mitjançant decret 7009/2019, de 10 de setem-

bre, ha aprovat la llista definitiva per participar en el procés selectiu per cobrir 16 places d’educador/a 1r

cicle d’educació infantil, i per error la senyora Laia Saleta Perajoan figura com a persona exclosa.

Fonaments de dret

L’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les administracions

públiques,  relatiu  a la revocació d’actes i  rectificació d’errors,  estableix  que:  “1.  Les Administracions

públiques poden revocar, sempre i quan no hagi transcorregut el termini de prescripció, el seus actes de

gravamen  o desfavorables,  sempre  que aquesta  revocació  no  constitueixi  dispensa o exempció  no

permesa per les lleis, o sigui contrària al principi d’igualtat, a l’interès públic o a l’ordenament jurídic. 2.

Així mateix, les Administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància

dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.”.

En virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 18 de juny de 2019,
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RESOLC

1.   Esmenar l’error material existent en el decret 7009/2019, 10 de setembre, en el sentit que la senyora

Laia Saleta Perajoan que actualment consta com a exclosa ha de constar com a persona admesa del

procés selectiu per cobrir 16 places d’educador/a 1r cicle d’educació infantil, grup A2, de la plantilla

de personal laboral, mitjançant concurs oposició d’accés lliure per via de consolidació de l’ocupació

temporal

2.   Notificar aquesta resolució a la persona interessada i exposar-la a la pàgina web municipal i la resta

de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.»

Mataró, a 3 d’octubre de 2019
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