ANUNCI
Assumpte: Rectificació d’error material del Decret 6471/2019, d’1 d’agost, relatiu a les bases específiques
del procés selectiu per cobrir 16 places + 1, de professor/a titular secundària A, grup A1, mitjançant
concurs oposició
Òrgan: Recursos Humans i Organització
Expedient: 2019/000034681
Per decret 7302/2019, de 23 de setembre, el regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat ha resolt
el següent:
“Relació de fets
En data 1 d’agost de 2019, el regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat va aprovar el
Decret 6471 en mèrits del qual es va aprovar les bases específiques per cobrir 16 places + 1, de
professor/a titular secundària A, grup A1, de la plantilla de personal laboral, per convocar-les mitjançant
concurs oposició d’accés lliure.
En l’apartat 4.1 de les esmentades bases específiques s’estableix com a un dels requisits específics
per participar a la convocatòria:

“1. Acreditar que s’està en possessió d’una de les titulacions establertes a l’Ordre ENS/294/2013, de
20 de novembre, per la qual s’actualitza la taula de titulacions que capaciten per impartir les àrees i
matèries curriculars corresponents a l’especialitat, als efectes de la borsa de treball per prestar serveis
amb caràcter temporal com a personal interí docent i s’autoritza la publicació al web del Departament
d’Ensenyament i a la Ordre ENS/10/2014, de 20 de gener, per la qual es modifica la taula de titulacions
que capaciten per impartir una llengua estrangera als efectes de la borsa de treball per prestar serveis
amb caràcter temporal com a professorat d’ensenyament secundari, per impartir les especialitats
convocades.”
No obstant l’anterior, l’Annex 3 de les bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura
temporal i definitiva de places de la plantilla de l’Ajuntament de Mataró, que regula les especificitats per
al col·lectiu de personal docent de l’Ajuntament de Mataró, estableix el següent:

“El col·lectiu de docents, en tant que personal laboral, es regula supletòriament pel Reial decret
276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves
especialitats en els cossos docents a què es refereix la llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i
es regula el règim transitori d’ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei
esmentada (BOE núm.53, de 2.3.2007).”
En aquest sentit, l’article 13.2 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el
Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es
refereix la llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i es regula el règim transitori d’ingrés a què es
refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada, disposa que els que aspirin a participar
en el procediments selectius, hauran de reunir com un dels requisits específics, per l’ingrés en el cos de
professors d’ensenyament de secundària, estar en possessió del títol de Doctor, Llicenciat, Enginyer,
Arquitecte o títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència. Per tant, ens
trobem que les bases específiques estableixen uns requisits més restrictius que les bases generals i, en

-1-

CSV (Codi segur de verificació)
Normativa
Signat per
URL de verificació

IV6QG6R5EH7T77BI4FQREILOOU

Data i hora

24/09/2019 13:53:31

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA (Regidor Delegat D'Administració, Bon Govern I Mobilitat/seguretat Pública)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6QG6R5EH7T77BI4FQREILOOU

Pàgina

1/2

conseqüència, cal rectificar-les per garantir que les persones que disposen de les titulacions que
estableix la normativa esmentada puguin accedir a la convocatòria.
Així doncs, atès que les bases específiques no poden ser més restrictives que les bases generals, cal
rectificar i, per tant, modificar l’apartat 4.1 de les bases específiques del procés selectiu per cobrir 16
places + 1, de professor/a titular secundària A.

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 18 de juny de 2019,
RESOLC

1. Esmenar l’error material existent en el Decret 6471/2019, d’1 d’agost, concretament a l’apartat 4.1
de les bases específiques, en el sentit que on diu “1. Acreditar que s’està en possessió d’una de
les titulacions establertes a l’Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, per la qual s’actualitza la
taula de titulacions que capaciten per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a
l’especialitat, als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a
personal interí docent i s’autoritza la publicació al web del Departament d’Ensenyament i a la
Ordre ENS/10/2014, de 20 de gener, per la qual es modifica la taula de titulacions que capaciten
per impartir una llengua estrangera als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb
caràcter temporal com a professorat d’ensenyament secundari, per impartir les especialitats
convocades.”, ha de dir “Estar en possessió del títol de Doctor, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o
títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.”

2. Obrir un nou període de presentació de sol·licituds de 20 dies naturals comptadors des de
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC.

3. 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.”

Mataró.
El regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat
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