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ANUNCI 

 

Sobre la rectificació de les bases específiques reguladores del concurs  

oposició de nou places de Treballador/a Social. 
 
La Regidora delegada, ha dictat en data 17 d’octubre de 2022, el Decret següent, que 
figura transcrit en el llibre de resolucions de l'Alcaldia amb el número 6590. 
 

 
“DECRET 

 
Identificació de l'expedient 
Núm.exp.: 1093/2022/eRH 

  
 

APROVAR LA RECTIFICACIÓ DEL PUNT 6è a) I DEL TÍTOL DEL TEMA 41 DE 

L’ANNEX II DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA 

CONVOCATÒRIA MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ 

LLIURE DE 9 PLACES DE TREBALLADOR/A SOCIAL, GRUP A2, ESCALA 

D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA. 

 
Relació de fets 

1. La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 28 de juny de 2022 va 

aprovar les bases i la convocatòria del concurs-oposició lliure, per cobrir com a 

funcionari/ària de carrera 9 places de TREBALLADOR/A SOCIAL grup A2, l’escala 

d’administració especial, subescala tècnica. 

2. S’ha posat de relleu  que hi ha hagut un error de transcripció en el punt 6è a) de les 

Bases específiques reguladores, on diu “(...) Haver prestat serveis en un lloc de 

treball d’Educador/a Social o similar en un Ajuntament  (...) i Haver prestat serveis 

en un lloc de treball d’Educador/a Social o similar en altres Administracions 

Públiques (...)” ha de dir “(...) Haver prestat serveis en un lloc de treball de 

Treballador/a Social o similar en un Ajuntament  (...) i Haver prestat serveis en un 

lloc de treball de Treballador/a Social o similar en altres Administracions Públiques 

(...)”  

3. S’ha posat de relleu  que hi ha hagut un error de transcripció en el títol del tema 

41 de l’Annex II de les Bases específiques reguladores, on diu “Indicadors de risc 

en les dones. La violència de gènere. Aspectes conceptuals i tipologies.  Circuit 

municipal d’atenció a dones que pateixen violència masclista.”, ha de dir “Indicadors 

de risc en les dones. La violència de gènere. Aspectes conceptuals i tipologies.” 

 
Fonaments de dret 

1. Atès que procedeix rectificar el punt 6è a) i el títol del tema 41 de l’Annex II de les 

Bases específiques reguladores per un error de transcripció. 
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2. L’article 21.1 d) de la Llei 2/1085, de 2 d’abril de bases del règim local, atorga la 

competència a l’Alcaldessa per dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres 

municipals. 

3. L’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú 

de les administracions públiques estableix al seu apartat segon que les 

Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a 

instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els 

seus actes.  

 
 

Per tot això, RESOLC: 
  
PRIMER.- Rectificar el punt 6è a) de les Bases específiques reguladores de l’Acord de 
Junta de Govern Local de 28 de juny de 2022, per error de transcripció, en el següent 
sentit: 

On diu  
“(...) Haver prestat serveis en un lloc de treball d’Educador/a Social o similar en 

un Ajuntament   (...) i Haver prestat serveis en un lloc de treball d’Educador/a 

Social o similar en altres Administracions Públiques (...)”  

 
ha de dir  
“(...) Haver prestat serveis en un lloc de treball de Treballador/a Social o similar 
en un Ajuntament  (...) i Haver prestat serveis en un lloc de treball de 
Treballador/a Social o similar en altres Administracions Públiques (...)” 

 

SEGON.- Rectificar el títol del tema 41 de l’Annex II de les Bases específiques 
reguladores de l’Acord de Junta de Govern Local de 28 de juny de 2022 per error de 
transcripció, en el següent sentit: 

On diu  
“Indicadors de risc en les dones. La violència de gènere. Aspectes conceptuals i 
tipologies.  Circuit municipal d’atenció a dones que pateixen violència masclista.”,  
 
 ha de dir  
“Indicadors de risc en les dones. La violència de gènere. Aspectes conceptuals i 
tipologies.” 

 

TERCER.- Avocar la competència de la Junta de Govern Local a l’Alcaldessa. 

 

QUART.- Peu de recurs  

“Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap 

tipus de recurs”. “ 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 18 d’octubre de 2022. 

 
 
Isidre Martí Sardà 
Secretari general 


