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 ANUNCI

PROCÉS: Selecció de personal per concurs-oposició

EXPEDIENT: 2019/000018352

Per decret  3304/2019 de 7 de maig, el regidor delegat de Serveis centrals, Seguretat i Bon Govern, ha re-

solt el següent: 

“Relació de fets

En data 17 d’abril de 2019, el regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern va aprovar el
Decret 2969/2019 en mèrits del qual es va aprovar les bases específiques per cobrir 7 places d’educador/
a 1r cicle d’educació infantil, grup A2, de la plantilla de personal laboral, una d’elles pel torn de reserva per
a persones amb diversitat funcional, mitjançant concurs oposició d’accés lliure.

En l’apartat 7.2.c.1 de coneixements d’idiomes s’estableix que “La puntuació màxima a obtenir són 1,2
punts”, quan en realitat la puntuació màxima a obtenir és de 1,5 punts.

Es tracta per tant d’un error material de transcripció que cal rectificar, en el sentit de fer constar que la
puntuació màxima a obtenir a l’apartat d’altres mèrits, coneixements d’idiomes ha de ser d’1,5 punts.

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 6 d’octubre de 2017, 

RESOLC:

1. Esmenar l’error material existent en el Decret 2969/2019, de 17 d’abril, a l’apartat 7.2.c.1 en relació al

coneixement d’idiomes, en el sentit que on diu “La puntuació màxima ha obtenir són 1,2 punts”, ha de dir
que “La puntuació màxima a obtenir és d’1,5 punts”.

2. Publicar aquesta resolució al BOPB, DOGC i exposar-la a la pàgina web municipal i la resta de mitjans

habituals de difusió, per a general coneixement.»

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Juan Carlos Jérez Antequera
Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern

 Mataró, a 08 de maig de 2019
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