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En data 21/04/2021 he aprovat:

ASSUMPTE
Aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses per a la convocatòria d'una plaça deTêcnic/a
d'Administració General.
Número d'expedient N404-2020-000044

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
El 30 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va aprovar les
bases i obrir la convocatòria per a la cobertura mitjançant el sistema de concurs-oposició d'una plaça de tècnic/a
superior, de l’escala d'Administració General, subescala tècnica, pertanyent al grup A, subgrup A1, segons la
classificació del Reial Decret Legislatiu 5/2015 del 30 d'Octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut
Bàsic de l'Empleat Públic.
Finalitzat el període de presentació de sol·licituds i mitjançant Decret de data 2 de març de 2021 es va aprovar la
llista de persones admeses i excloses, així com la designació nominal dels membres del Tribunal i els respectius
suplents com a òrgan de selecció, indicant que els candidats disposaven d'un termini de 10 dies hàbils comptadors a
partir de l'endemà de la publicació al tauler d'anuncis per a subsanacions i possibles reclamacions. Aquest Decret es
va publicar el mateix dia 2 de març de 2021.
En data 8 de març de 2021 dins del termini indicat per la presentació de possibles reclamacions. la candidata amb
DNI núm. 39692358Q va presentar una reclamació contra el Decret de data 2 de març de 2021 per la seva exclusió
de la convocatòria pel motiu següent: No acredita tenir el requisit de l'apartat "f" de la Base 2a. Requisits de les
candidatures. Titulació no vàlida".
A la seva reclamació sol·licita en base a la normativa següent: el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual
s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, el Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, pel
qual s’estableixen els requisits i el procediment per a l’homologació i declaració d’equivalència a titulació i a nivell
acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d’estudis estrangers d’educació superior i el procediment per a
determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a la educació superior dels títols
oficials d’Arquitecte, Enginyer, llicenciat, Arquitecte Tècnic Enginyer Tècnic i Diplomat, i el Reial Decret 128/2018,
de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional quedi acreditada l’equivalència entre la seva titulació presentada- Ciències de la Informació/Periodisme- a
les titulacions exigides a la base 2a de la convocatòria i s'admeti al procés de selecció.
Així mateix també sol·licita que si es manté la seva exclusió en el procés, se li faci arribar els fonaments que motiven
els criteris d'equivalencia aplicats, d'acord amb el que preveu l'article 35.1.a) i supletòriament l'article 35.2 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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El 25 de març de 2021 la mateixa candidata va presentar recurs d’alçada contra el mateix Decret de data 2 de març
de 2021 reiterant les bases en que fonamentava la seva reclamació per les que considera acreditada l’equivalència
entre la titulació presentada de Ciències de la Informació/Periodisme a les titulacions exigides a la base 2a de la
convocatòria.
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Vist l'informe emès per la Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament. en data 21 d'abril de 2021 en relació a les reclamacions
formulades per la candidata esmentada i on proposa la desestimació d'aquestes reclamacions pels motius que
consten a continuació:
1. En primer lloc i en relació a la reclamació presentada en data 8 de març de 2021, s'ha de tenir en compte que la
base 2a en el seu apartat f) de les Bases reguladores del procediment de selecció per a la cobertura, pel sistema de
concurs oposició, d'una plaça vacant de tècnic/a d'Administració General, present a la plantilla de personal funcionari
de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (en endavant, Bases que regeixen la convocatòria) estableix que la
persona aspirant haurà d'acreditar els requisits següents per poder ser admès a la convocatòria: “ és necessari estar
en possessió del títol de Llicenciatura o grau en Dret, Ciències Polítiques i de l’Administració, Administració i Direcció
d’Empreses, Ciències Econòmiques o Economia, Ciències Actuarials, i Financeres o equivalent. En cas que la
titulació hagi estat obtinguda a l’estranger caldrà que prèviament, hagi estat concedida la corresponent homologació
o el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria i s’haurà d’aportar el títol
acadèmic traduït per intèrpret jurat/ada i el document d’equivalència o homologació expedit pel Ministeri d’Educació i
Ciència”.
La persona candidata reclamant ha presentat la titulació de Llicenciada en Ciències de la Informació, titulació que no
es correspon a cap de les enunciades a la base 2a apartat f) de les Bases que regeixen la convocatòria.
La persona candidata a la seva reclamació sol·licita que la seva titulació es consideri equivalent a la titulació de
Llicenciatura o grau en Dret de les esmentades a la base 2a apartat f) de les Bases que regeixen la convocatòria, ja
que la pròpia base diu "o equivalent" i al respecte esmenta varies normatives que fan referència a les titulacions
estrangeres i al procediment de declaració d'homologació o equivalència d'aquestes titulacions estrangeres respecte
a les titulacions obtingudes a Espanya, normativa no aplicable al seu cas no només per quan que la seva titulació no
és estrangera sinó també per què en el supòsit que fos estrangera, i d'acord amb la normativa esmentada al seu
escrit, per poder ser admesa a la convocatòria i com ja s'indica a la pròpia base 2a apartat f) hauria d'haver complert
precisament l'establert: "En cas que la titulació hagi estat obtinguda a l’estranger caldrà que prèviament, hagi estat
concedida la corresponent homologació o el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la
convocatòria i s’haurà d’aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat/ada i el document d’equivalència o
homologació expedit pel Ministeri d’Educació i Ciència."
Efectivament, el Reial Decret 967/2014 que invoca la recurrent no és aplicable al present supòsit, ja que d'acord amb
l'establert al seu article 2 s'aplica "als títols d'educació superior expedits per una universitat o institució d'educació
superior estrangera reconeguda de forma oficial, que responen a ensenyaments que formen part d'un programa
oficial que compleix els requisits previstos a l'article 7 d'aquest Reial Decret per la homologació i equivalència a
titulació i a nivell acadèmic universitari oficial. En aquest sentit, l'article 4 d'aquest Reial Decret defineix homologació a
títol habilitant espanyol com "el reconeixement oficial de la formació superada per la obtenció d'un títol estranger,
equiparable a la exigida per la obtenció d'un títol espanyol que habiliti per l'exercici d'una professió regulada"; i
equivalència a titulació i a nivell acadèmic oficial com "el reconeixement oficial de la formació superada per l'obtenció
d'un títol estranger, com equivalent a l'exigida per l'obtenció d'un nivell acadèmic inherent a qualsevol dels nivells en
què s'estructuren els estudis espanyols, així com a les titulacions corresponents a un àrea i camp inclós en l'annex II
en els que poden agrupar-se les diferents titulacions oficials d'estudis universitaris espanyols, amb exclusió dels
efectes professionals respecte d'aquells títols susceptibles d'obtenir-se per homologació."
L’homologació i equivalència d’un títol requereix d’un procediment (regulat pel RD 967/2014) pel qual el Ministeri
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d’Educació i Ciència equipara una titulació estrangera a la corresponent espanyola, als efectes de l’acompliment
d’una professió en Espanya. Les equivalències són el reconeixement de la vigència i validesa d'un títol estranger (o
un conjunt d'estudis estrangers superats per la persona interessada), perquè tingui els mateixos efectes acadèmics o
professionals que un altre superat a Espanya. Només el Ministeri d’Educació mitjançant una norma o de manera
individualitzada pot reconèixer aquesta equivalència.
En relació a la invocació per la candidata a la seva reclamació del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, tampoc no es
aplicable al present supòsit, ja que estem davant d'un procediment de selecció d'una plaça vacant de Tècnic
d'Administració General , i l'objecte d'aquest Reial Decret és el desenvolupament del règim jurídic de l'escala de
funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, d'acord amb el que preveu l'article 92 bis de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i en el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i en particular la delimitació de les
funcions reservades a les mateixes, l'estructura i accés, la creació, classificació i supressió de llocs de treball
reservats a aquests tipus de funcionaris, així com la forma de provisió dels seus llocs de treball.
Per tant, la normativa que invoca la recurrent no te relació alguna amb el reconeixement oficial d’equivalència de la
carrera de Ciències de la informació que posseeix amb cap de les titulacions exigides a l’apartat f) de la base 2a de
la convocatòria, i la seva reclamació sobre que es consideri equivalent la seva titulació universitària amb les
requerides en les bases per a poder ser admesa en el procés, ha de ser desestimada ja que la equivalència que ella
considera provada d'acord amb la normativa que invoca, no és una qüestió d’interpretació sinó que requereix del
pronunciament explícit del Ministeri d’Educació i Ciència mitjançant la publicació d’una norma o la expedició d’un
document individualitzat que reconegui aquesta equivalència.
En relació al recurs d’alçada que presenta la cadidata en data 25 de març de 2021 és erroni des del punt de vista
formal, ja que la resolució que impugna amb aquest escrit és la relació provisional d’admesos i exclosos dictada per
la 2a tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament en virtut de la delegació de competències a aquest ponent per part de
l'alcaldessa-presidenta de la corporació, òrgan, per tant, sense superior jeràrquic, i només poden ser recorreguts en
alçada les resolucions i actes quan no posen fi a la via administrativa davant l’òrgan superior jeràrquic que els va
dictar. (Article 121.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’ octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.)
No obstant això, i l’errada en la qualificació del recurs per part de la aspirant, no impedeix la seva tramitació com
reclamació a la llista provisional d’admesos, sempre que es dedueixi el seu veritable caràcter, en aquest cas, el de
reclamació esmentada.
La base 4a d’aquesta convocatòria estableix respecte de la resolució que aprova la llista d’admesos/es i exclosos/es
que aquesta concedirà un termini de deu dies hàbils comptats des del dia de la seva publicació a l’efecte de
reclamacions. Aquestes seran resoltes per la presidència de la corporació o l’autoritat en que aquesta delegui en el
termini dels trenta dies següents, comptadors a partir de la finalització del termini anterior. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagi dictat resolució, les reclamacions s’entendran desestimades. D'acord amb aquesta base, la
reclamació presentada en data 25 de març de 2021 hauria de ser inadmesa a tràmit per extemporània.
No obstant això, i atès que a aquesta nova reclamació de data 25 de març de 2021 es reitera en les mateixes
al·legacions i contingut que a la primera reclamació presentada en data 8 de març de 2021, també hauria de ser
desestimada pels mateixos motius exposats en relació a la primera reclamació.
Atès que ha finalitzat el període de presentació d'instàncies, i d'acord amb el que preveu l'article 78 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals,
D'acord amb les facultats i les competències conferides legalment pel/s decret/s número AALB190021 de data
02/07/2019 publicat/s al Butlletí Oficial de la Província de 18/07/2019 , sobre delegació de competències a aquest
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ponent per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de Llobregat,

RESOLC
Primer.- Desestimar les reclamacions presentades per la candidata amb DNI 39692358Q, en dates 8 i 25 de març
de 2021 amb número de registre general d'entrada 2021004884 i 2021006478, en base als motius exposats a la
Relació de fets i fonaments jurídics d'aquest acord, i per tant, confirmar la seva exclusió pel motiu que apareix a la
llista: "No acredita tenir el requisit de l'apartat "f" de la Base 2a. Requisits de les candidatures: Titulació no vàlida."
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Segon.- Aprovar definitivament la llista d’admesos i exclosos en el procés de selecció d’una plaça de Tècnic
d’Administració General N404/2020/000044.
Tercer.- Publicar aquest acord i la llista de persones admeses i excloses al tauler d'anuncis de la corporació i al web
municipal www.santboi.cat. No obstant això, l'esmentada publicació pot ser substituïda per qualsevol dels sistemes
de notificació o comunicació que estableix la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Signat electrònicament:
Salut González Martín
2a Tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
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LLISTA DEFINITIVA ADMESOS/EXCLOSOS TÈCNIC/A
D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
N404/2020/000044
Nº REGISTRE

NIF

Admès/Exclòs

Exempció de Català

2021001843

38144649T

Admès/a

Exempt

2021003257

39692358Q

Exclòs/a

----

Motiu:Motiu: No acredita tenir el requisit de l'apartat "f" de la Base
2a. Requisits de les candidatures: Titulació no vàlida
2021002885

39901274T

Admès/a

Exempt

2021003791

40526239D

Admès/a

No Exempt

2021003761

43053261K

Admès/a

Exempt

2021001973

43199484X

Admès/a

Exempt

2021003088

43447256A

Admès/a

Exempt

2021001938

43565125C

Admès/a

Exempt

2021002070

43749938M

Admès/a

Exempt

2021003664

44180888G

Admès/a

Exempt

2021003687

44184029V

Admès/a

Exempt

2021003183

45542697Y

Admès/a

No Exempt

2021002371

45720837B

Admès/a

Exempt

2021003787

45801434Q

Admès/a

Exempt

2021003705

46472349K

Admès/a

Exempt

2021003200

46482452G

Exclòs/a

----

Motiu:Motiu: No acredita tenir el requisit de l'apartat "f" de la Base
2a. Requisits de les candidatures: Falta titulació. Falta Acreditació de
Català
2021003775

46599419Q

Admès/a

Exempt

2021002066

46619186A

Admès/a

Exempt

2021002097

46676921P

Admès/a

No Exempt

2021003715

46737147C

Admès/a

Exempt

2021003116

46790368L

Admès/a

Exempt

2021001909

46976474D

Admès/a

Exempt

2021003784

46986339F

Admès/a

Exempt

2021002693

47602635H

Exclòs/a

----

Motiu:Motiu: No acredita tenir el requisit de l'apartat "f" de la Base
2a. Requisits de les candidatures: Titulació no vàlida
2021002798

47614727N

Admès/a

Exempt

2021003690

47664307G

Admès/a

Exempt
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Nº REGISTRE

Admès/Exclòs

NIF

Exempció de Català

2021003770

47666650R

Admès/a

Exempt

2021003668

47708751N

Admès/a

Exempt

2021003794

47731702D

Admès/a

Exempt

2021003789

47784929Z

Admès/a

Exempt

2021001947

47857030X

Admès/a

Exempt

2021001875

47882326Y

Admès/a

Exempt

2021001844

47895659E

Admès/a

Exempt

2021003700

47947790N

Admès/a

Exempt

2021003768

47989460Y

Admès/a

Exempt

2021003669

48140198W

Admès/a

Exempt

2021002122

52193094E

Exclòs/a

----

Motiu:Motiu: No acredita tenir el requisit de l'apartat "f" de la Base
2a. Requisits de les candidatures: Titulació no vàlida
2021003402

52460635G

Admès/a

Exempt

2021003733

52463461R

Admès/a

Exempt

2021001967

52466835V

Admès/a

Exempt

2021001905

53652096L

Admès/a

Exempt

2021003777

73198878K

Admès/a

Exempt

2021001921

77624736N

Admès/a

Exempt

2021002096

X6229255G

Exclòs/a

----

Motiu:Motiu: No acredita tenir el requisit de l'apartat "f" de la Base
2a. Requisits de les candidatures: Titulació no vàlida
Total :

44

Total exclosos:

Acrediten català:
5

No acrediten català:

36
3
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