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 DECRET

PROCÉS: Selecció de personal per borsa de treball 

EXPEDIENT:  2022/000008082 

ASSUMPTE: Decret esmena d’error material en la llista definitiva de persones admeses i excloses del

procés  selectiu  per  constituir  una  llista  d’espera  per  cobrir  contractacions  temporals  i  nomenaments

interins a l’Ajuntament de Mataró de llocs de treball de treballador/a social i d’educador/a social, subgrup

A2.       

INFORMO

Per Acord de Ple de l’Ajuntament de Mataró de data 4 d’abril de 2019, es van aprovar les Bases Regula-

dores de la Borsa de Treball de l’Ajuntament amb termini permanent d’inscripció i creació de llistes d’espe-

ra. 

El dia 14 de març de 2022 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest

procés.

Per decret 4231/2022, de 21 d’abril, del regidor delegat de Seguretat Pública, Mobilitat, Salut i Recursos

Humans, va resoldre aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu per

constituir una llista d’espera per cobrir contractacions temporals i nomenaments interins a l’Ajuntament de

Mataró de llocs de treball de treballador/a social i d’educador/a social, subgrup A2.                 

S’ha detectat un error material en l’esmentat decret, motiu pel  qual cal esmenar-lo. L’error ha estat el

següent: 

1. En el punt 1 de la part resolutiva de l’esmentat Decret, es va incloure erròniament a la senyora Kaoutar

Aharram en la llista de persones admeses del procés selectiu per constituir una llista d’espera de perfil

educador/a social.

FONAMENTS DE DRET

L’article  109.2  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les

Administracions  Públiques,  preveu  que  les  Administracions  Públiques  podran  rectificar  en  qualsevol

moment, d’ofici, els errors materials, de fet o aritmètics, existents en els seus actes.

En virtut de les competències delegades per decret d’Alcaldia 2200/2022  de data 28 de febrer,
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Per tot això, PROPOSO AL REGIDOR DE SEGURETAT PÚBLICA, MOBILITAT, SALUT I RECURSOS

HUMANS:

1. Esmenar l’error material detectat en el punt 1 de la part resolutiva de l’esmentat Decret, incloent a la

senyora Kaoutar Aharram en la llista de persones admeses del procés selectiu per constituir una llista

d’espera de perfil treballador/a social i excloure-la de la llista de persones admeses  per constituir una

llista d’espera de perfil educador/a social.

2.  Notificar aquesta resolució a la persona interessada.
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