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La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió de caràcter Ordinari, celebrada el dia 02/02/2022, i sense
perjudici de l'aprovació de l'acta de la corresponent sessió, adoptà, entre altres, el següent acord número
PCG220061:

ASSUMPTE
Aprovació de la modificació de les bases i obertura d’una nova convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure
designació d'un lloc de treball de Cap del Servei d’Equipaments Públics.
Número d'expedient N404/2021/000055

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de data 27 d’octubre de 2021 va aprovar les
bases i va obrir la convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure designació d'un lloc de treball de Cap del Servei
d’Equipaments Públics, present a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Aquestes bases van ser publicades en data 25 de novembre de 2021 al DOGC.
Transcorregut el termini per participar en l'esmentada convocatòria, i segons consta a l'acta de la Comissió de
selecció per la provisió d'un lloc de treball de Cap del Servei d’Equipaments Públics de data 10 de novembre de 2021
es va declarar la convocatòria com a deserta al no complir cap dels candidats presentats els requisits establerts a la
base 3a.
En data 21 de novembre de 2021 CCOO va presentar recurs de reposició contra les bases aprovades en data 27
d'octubre de 2021, que es va estimar parcialment per l'acord de Junta de Govern local de data 19 de gener de 2022,
en el sentit que la titulació requerida a les bases per la provisió d'aquest lloc de treball hauria d'haver estat la de
"Llicenciatura o grau universitari" sense cap especialitat específica. I també va aprovar retrotreure actuacions per tal
de rectificar les bases en allò que s'estima.
Així mateix, en data 9 de desembre de 2021 el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya va presentar també recurs de
reposició contra les mateixes bases aprovades en data 27 d'octubre de 2021, que va ser estimat, en el mateix sentit,
en relació a la titulació requerida a les bases, aprovant també retrotreure actuacions per tal de rectificar les bases en
allò que s'estima.
Atès el que disposa l'article 119 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al
serveis de les entitats locals i l'article 80 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de l'Estatut dels Empleats Públics.

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número
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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 la modificació de l’apartat c) de la base 3a de les bases reguladores per a la provisió pel sistema de
lliure designació d'un lloc de treball de Cap del Servei d’Equipaments Públics, present a la plantilla de personal
funcionari d'aquest Ajuntament, que queda redactat com segueix:
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c) Estar en possessió d’una llicenciatura o grau universitari.
Segon.- Obrir una nova convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure designació d'un lloc de treball de Cap del
Servei d’Equipaments Públics, present a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament, amb subjecció a les
bases amb la modificació introduïda que substitueixen a tots els efectes les aprovades en data 27 d’octubre de 2021 i
s’annexen al present acord.
El període de presentació d'instàncies serà de 7 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació al tauler
d'anuncis de la corporació i al web de l'Ajuntament.
Tercer.- Considerar presentades a la present convocatòria les persones que ja van presentar la seva candidatura a la
convocatòria aprovada en data 27 d’octubre de 2021. Un cop finalitzat el període de recepció d'instàncies l'òrgan
competent dictarà l'admissió o l'exclusió d'aquestes persones d'acord als requisits que consten a les bases
modificades.

PEU DE RECURS
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: 02/02/2022
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