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PROCÉS: Provisió de llocs de treball per concurs de mèrits i capacitats 

EXPEDIENT: 2022/000025816 

ASSUMPTE: Anunci esmena errors materials decret 6486/2022, llista persones provisional persones 

admeses i excloses provisió, amb adscripció provisional, de 2 llocs de cap de servei, unitats orgàniques 

d’Ocupació i Promoció Ciutat i Comerç 

 

Per decret del Regidor Delegat de Seguretat Pública, Mobilitat, Salut i Recursos Humans 6585/2022, de 17 

de juny ha resolt el següent: 

 

1. Esmenar l’error material detectat en el punt 1 de la part resolutiva del decret 6486/2022, de data 15 de 

juny, en el sentit següent: 

On diu: 

Persones excloses ambdós àmbits 

 

 

Primer 
cognom 

Segon 
cognom Nom Motiu exclusió 

1 (...)    
2 Jiménez Tomas Sandra  

Ha de dir: 

Persones excloses ambdós àmbits 

 

 

Primer 
cognom 

Segon 
cognom Nom Motiu exclusió 

1 (...)    

2 Jiménez Tomas Sandra 

No té condició de laboral fix o funcionari/ària de 
carrera de l'Ajuntament de Mataró dels subgrups A1 
o A2 
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2. Esmenar l’error material detectat en el punt 5 de la part resolutiva del decret 6486/2022, de data 15 de 

juny, en el sentit següent: 

On diu: 

“CONVOCAR a les persones admeses, a la prova eliminatòria d’acord amb la descripció, 

competències i puntuació que es fa constar a les bases específiques que regulen aquesta provisió, 

el dia 30 de juliol a la sala de reunions de l’edifici del Carreró, 13-15, planta -1, de Mataró, 

amb la distribució següent: 

- Àmbit Ocupació: a les 9 hores. 

- Àmbit Promoció Ciutat i Comerç: a les 11 hores.” 

Ha de dir: 

“CONVOCAR a les persones admeses, a la prova eliminatòria d’acord amb la descripció, 

competències i puntuació que es fa constar a les bases específiques que regulen aquesta provisió, 

el dia 30 de juny a la sala de reunions de l’edifici del Carreró, 13-15, planta -1, de Mataró, 

amb la distribució següent: 

-  Àmbit Ocupació: a les 9 hores. 

- Àmbit Promoció Ciutat i Comerç: a les 11 hores.” 

 

3. Publicar anunci de la present resolució al portal corporatiu, i la resta de mitjans habituals de difusió, per 

a general coneixement. 

 


