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Assumpte: Rectificació d’error material del Decret 5135/2019, de 28 de juny relatiu a la llista 
provisional de persones admeses i excloses del proc és selectiu per cobrir 16 places d’educador/a 
1r cicle d’educació infantil de la plantilla de perso nal laboral, mitjançant concurs oposició per via 
consolidació de l’ocupació temporal (COT)  

Expedient: 2019/000013714  

 
Per decret 5248/2019, de 2 de juliol, del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, 
s’ha resolt el següent:  
 

1. Esmenar l’error material existent en el Decret 5135/2019, de 28 de juny, en el segon punt de la part 
resolutiva en relació al termini de presentació d’esmenes i/o al·legacions, en el sentit que on diu: 
“Elevar a definitiva aquesta llista provisional, sense necessitat de nova publicació, si en el termini de 
10 dies naturals, a partir de l’endemà de la data en què es publiqui aquest acord a la pàgina web 
municipal no es presenta cap esmena o si, malgrat haver al•legacions, aquestes no resultessin 
admeses.”, ha de dir: “Elevar a definitiva aquesta llista provisional, sense necessitat de nova 
publicació, si en el termini de 10 dies hàbils, a partir de l’endemà de la data en què es publiqui aquest 
acord a la pàgina web municipal no es presenta cap esmena o si, malgrat haver al•legacions, aquestes 
no resultessin admeses.”. 

 
2. Publicar la present resolució a la pàgina web municipal i a la resta de mitjans habituals de difusió, per a 

general coneixement. 

 

 

Mataró, a 3 de juliol de 2019 


