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La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió de caràcter Ordinari, celebrada el dia 21/04/2021, i sense
perjudici de l'aprovació de l'acta de la corresponent sessió, adoptà, entre altres, el següent acord número
PCG210374:

ASSUMPTE
Aprovació de bases i obertura d'una convocatòria de selecció per la creació d'una borsa de treball d'Educador/a
Infantil d'Escoles Bressol.
Número d'expedient N404/2021/000020

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
Atesa la necessitat de convocar un procediment de selecció, pel sistema de concurs extern, per a la creació d'una
borsa de treball d'educadors/es infantils d'escoles bressol, per a futures contractacions temporals;
D'acord amb el que disposen els articles 55 i següents de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic (EBEP) relatius als
principis rectors i requisits necessaris per a l'accés a l'ocupació pública;
Atès l'article 69, que disposa que el procés de selecció del personal de les entitats locals es regirà per les bases, i
article 70 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats
Locals pel qual es fixa el contingut mínim d'aquestes bases,

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número
AALB190015 de 27/06/2019 publicat al Butlletí Oficial de la Província , sobre delegació de competències en aquest
òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de Llobregat,

ACORD
Primer.- Aprovar les bases per a la selecció pel sistema de concurs extern, d'una borsa de treball d'educadors/es
infantils, per a futures contractacions temporals.
Segon.- Obrir la convocatòria per a la selecció pel sistema de concurs extern, per a la creació d'una borsa de treball
d'educadors/es infantils, per a futures contractacions temporals
Tercer.- Les bases i l'anunci de la convocatòria seran exhibits al web de l'Ajuntament, www.santboi.cat
Quart.- El termini per a la presentació de sol·licituds serà de set dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la
publicació de la convocatòria al web de la corporació, www.santboi.cat
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Cinquè.- Un cop finalitzat el període de presentació d'instàncies i en el període màxim d'un mes, es dictarà resolució
en què es declararà aprovada la llista d'admesos/es i exclosos/es. Aquesta resolució i la llista d'admesos/es i
exclosos/es es publicarà al web municipal, també s'hi farà constar el dia, l'hora i el lloc d'inici de la primera prova.

PEU DE RECURS
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Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant
l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi
d'entendre desestimat de forma presumpta.
Així mateix, s'hi pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció d'aquesta notificació.
Així mateix, s'hi pot interposar qualsevol altre si es considera oportú.

Signat electrònicament:
Secretaria general
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Data: 22/04/2021
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