Per l'expedient del departament gestor
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La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió de caràcter Ordinari, celebrada el dia 21/10/2020, i sense
perjudici de l'aprovació de l'acta de la corresponent sessió, adoptà, entre altres, el següent acord número
PCG200814:

ASSUMPTE
Revocació de l'acord de la Junta de Govern Local que aprovava les bases i la convocatòria del procediment de
selecció per a la cobertura interina d'una plaça de tècnic superior arquitecte/a de la plantilla de personal funcionari de
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Número d'expedient N404/2020/000016

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
La Junta de Govern local de 23 de juny de 2020 va aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la
cobertura interina d’una plaça de tècnic superior arquitecte de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat , número d’expedient N404/2020/000016.
L’1 de setembre de 2020 es publicà les bases i la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s’inicià
el termini per a la presentació d’instàncies del 2 al 10 de setembre de 2020.
Atès que la persona seleccionada ho seria per a ser nomenada funcionari/ària interí /ina de l’Escala d’Administració
Especial subescala tècnica, classe tècnic superior del grup de classificació A subgrup A1 vinculat a un lloc de treball
d’Arquitecte/a.
En data 19 de setembre el Sr. Antonio Marín Gásquez funcionari de carrera de l’Ajuntament de Sant Boi de l’Escala
d’Administració Especial, subescala tècnica, classe Tècnic Superior, del grup de classificació A subgrup A1
–Arquitecte- que es trobava adscrit provisionalment, en comissió de serveis, a l’Ajuntament d’Arenys de Mar va
sol·licitar retornar a l’Ajuntament de Sant Boi.
Atès que l’article 85.3 del Decret legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats texts legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i l’article 185.1 del Decret
214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals estableixen que
aquesta situació del funcionari, en comissió de serveis, serà temporal i comportarà la reserva del lloc de treball.
Atès que amb aquest retorn d’un funcionari de carrera –arquitecte- amb dret a reserva de lloc desapareix la causa
que motivava el procés de selecció d’un funcionari interí per a ocupar de manera temporal un lloc de treball
d’Arquitecte.
Atès que el període de presentació d'instàncies va finalitzar el 10 de setembre de 2020 i no ha estat dictada la
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resolució que aprova la llista d'admesos/es i exclosos/es en aquest procediment.
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Resulta relletvant la doctrina del Tribunal Suprem establerta en la sentència del 16 de juliol de 1982 on indica el
següent: "(...) perquè l'Administració no pugui tornar sobre els seus propis actes cal que aquests hagin originat, no
una mera expectativa de dret, sinó un autèntic dret, ja que els drets adquirits no neixen fins que es reuneixen tots els
fets jurídics que són pressupost o requisit per a això; i certament, la simple presentació d'una instància sol·licitant
prendre part en el concurs oposició, sobre la petició de la qual, l'Administració encara no s'ha pronunciat, no origina
en el qual la presenta més que una mera expectativa de dret, i no un autèntic dret que només sorgeix a partir del
moment en què pronunciant-se sobre ella (...) li hagués inclós en la llista provisional d'aspirants admesos."
Si encara no s'ha publicat la llista d'admesos i exclosos (bé sigui provisional o definitiva) cal revocar la convocatòria,
si bé ha de motivar-se la raó d'aquella, dins de les potestats autoorganització de les entitats locals que els reconeix
l'article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local. Es a dir, aprovades les bases i convocada la selecció
encara que s'hagin presentat instàncies per participar en el procés, sempre que no hi hagi hagut un pronunciament
de l'Administració, ens trobem davant simples expectatives i no veritables drets, per la qual cosa cal revocar l'acord
de data 23 de juny de 2020 pel procediment de l'article 109.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques que estableix que: "Les administracions públiques poden
revocar, mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció, els seus actes de gravamen o desfavorables, sempre
que aquesta revocació no constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis, ni sigui contraria al principi
d'igualtat, a l'interès públic o a l'ordenament jurídic."
Vist l'informe emès per la tècnica de Recursos Humans en data 13 d'octubre de 2020, on fa constar que en aquest
procediment, finalitzat el periode de presentació d'instàncies no ha estat aprovada la resolució que declara la llista
provisional d'admesos/es i exclosos/es, per la qual cosa i d'acord amb la doctrina del Tribunal Suprem esmentada, la
revocació de l'acord de data 23 de juny de 2020 no lesiona cap dret dels sol·licitants a prendre part en dita
convocatòria;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 15/10/2020
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 BOP , sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de
l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de Llobregat,

ACORD
PRIMER: Revocar l’acord de la Junta de Govern Local de 23 de juny de 2020 que aprovava les bases i obria la
convocatòria del procés de selecció per a la cobertura temporal d’una plaça de Tècnic Superior –Arquitecte/a- de la
plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat número d’expedient N4040/2020/000016 ,
en base a tot l’exposat.
SEGON: Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la Web municipal.

PEU DE RECURS
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu 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 podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a
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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, podrà interposar-se 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.
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No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.

Signat electrònicament:
Secretaria general
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Data: 21/10/2020
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