AP43200337
GESTIÓ DELS RECURSOS PERSONALS
Gestió dels recursos humans (formació, planificació, gestió administrativa i organització)
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ASSUMPTE
Ajornament del procediment de selecció convocat per a la cobertura pel sistema de concurs oposició de disset places
d'administratius/ves de l'escala Administració General, subescala administrativa, pertanyent al grup C, subgrup C1 de
la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Sant Boi i de la data de proves fixada en el Decret de la
2aTinenta d'alcaldia de l'Àrea d'actuació política d'Aliances, Innovació i Govern Intern.
Número d'expedient N404-2019-000038

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de data 2 d'octubre de 2019 es van
aprovar les bases i la convocatòria per a la cobertura pel sistema de concurs oposició de disset places
d'administratius/ves de l'escala Administració General, subescala administrativa, pertanyent al grup C, subgrup C1.
El 30 de desembre de 2019, mitjançant decret de la 2a Tinenta d'alcaldia de l'Àrea d'actuació política d'Aliances,
Innovació i Govern Intern AP43190217 es va aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses per
participar en l'esmentat procés. Aquest mateix Decret designava els membres del Tribunal, òrgan de selecció i fixava,
en el seu apartat tercer, el proper dia 16 de maig com a data per a la celebració de les proves 1 i 2.
Vist que mitjançant acord AP43200175 de data 13 de maig de 2020 es van suspendre les proves previstes pel dia 16
de maig de 2020 a causa de la situació extraordinària generada per la pandèmia del COVID-19, la declaració de
l'estat d'alarma i la dificultat per poder desenvolupar les proves de selecció garantint les mesures sanitàries de
seguretat i vist que amb data 8 de juliol mitjançant l'acord AP43200222 es reanuda la convocatòria i s'anuncia que les
proves es faran al mes de novembre de 2020.
Atenent la situació actual generada per la segona onada de la pandèmia de la COVID-19, les restriccions actuals, la
dificultat per poder desenvolupar les proves de selecció amb totes les mesures sanitàries de seguretat i la dificultat
per garantir la participació de totes les persones admeses.

D'acord amb les facultats i les competències conferides legalment pel/s decret/s número AALB190021 de data
02/07/2019 publicat/s al BOP 18/07/2019 , sobre delegació de competències a aquest ponent per part de
l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de Llobregat,

RESOLC
Primer.- Deixar sense efecte la data prevista per a la realització de les proves 1 i 2, fixada pels dies 6, 13 i 21 de
novembre d'enguany.
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Segon.- Comunicar a les persones candidates admeses que la previsió es realitzar les proves amb el següent
calendari:
Prova 1: Avaluació de català, dia 9 d'abril de 2021.
Prova 2: Avaluació de coneixements: Exercici I (part general del temari): dia 17 d'abril de 2021.
Prova 2: Avaluació de coneixements: Exercici II (part específica del temari): dia 8 de maig de 2021.
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Tercer.- Les proves esmentades es desenvoluparan tenint en compte la situació de la crisi sanitària. Les
especificacions logístiques (hora, lloc, mesures de seguretat etc) de les diferents proves es publicaran al web
municipal.
Quart.- Pubicar aquest acord al tauler d'anuncis de la corporació i al web municipal.

Signat electrònicament:
Salut González Martín
2a Tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Data: 14/10/2020
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