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 23/06/2021, i sense
perjudici de l'aprovació de l'acta de la corresponent sessió, adoptà, entre altres, el següent acord número
PCG210762:

ASSUMPTE
Desistiment del procés de selecció per a la cobertura pel sistema de concurs oposició, d’una plaça vacant de tècnic/a
mig de l’escala d’Administració Especial, subescala serveis especials, classe comeses especials, pertanyent al grup
A, subgrup A2.
Número d'expedient N404/2020/000014

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
La Junta de Govern Local mitjançant acord ACG200510 de data 4 de novembre de 2020 va aprovar les bases i va
obrir la convocatòria del procediment de selecció per a la cobertura pel sistema de concurs oposició, d’una plaça
vacant de tècnic/a mig de l’escala d’Administració Especial, subescala serveis especials, classe comeses especials,
pertanyent al grup A, subgrup A2, segons la classificació el 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, vinculada inicialment a un lloc de treball de
l’àmbit d’esports.
El 13 de novembre de 2020 es va publicar íntegrament les bases de la convocatòria al BOP, l’anunci de la
convocatòria es va publicar al DOGC el 23 de novembre i al BOE el 30 de novembre de 2020.
El Col·legi Oficial de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya – en endavant COPLEFC – en data
11 de desembre de 2020 va presentar recurs de reposició contra l’acord de Junta de Govern Local que aprovava les
bases i obria la convocatòria del procés selectiu abans esmentat on va sol·licitar que s’acordés la rectificació de les
mateixes en el sentit que s’exigeixi com a qualificació única per a ser admès en el procés de selecció de la plaça
convocada la d’estar en possessió de la Llicenciatura o graduat en Educació Física o Ciències de l’Activitat Física i de
l’Esport;
Aquest recurs va ser desestimat mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 10 de febrer de 2021, atenent a
que la plaça de tècnic mig convocada vinculada inicialment a l'àmbit d'esport, no realitzava funcions ni de professor
d'Educació Física, ni de monitor esportiu, ni d'entrenador esportiu, ni assumiria les responsabilitats d'un Director
esportiu, d'acord amb el que estableix l'article 2.2 de la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de
l'esport, invocada per la recurrent per fonamentar la seva demanda.
Així mateix també s'indicava que el perfil que necessitava cobrir aquesta Administració era el d'una plaça destinada a
la gestió administrativa, control i seguiment des d’un punt de vista pressupostari de les despeses de manteniment
dels diferents centres i equipaments esportius així com el manteniment de la base de dades de les entitats
esportives del municipi i altres funcions de caràcter administratiu, motius pels quals es considerava que no era
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necessari el requisit per ser admès en la convocatòria estar en possessió del títol específic de la Llicenciatura o
graduat en Educació Física o Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
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Finalitzat el període de presentació d'instàncies, es va aprovar mitjançant decret AP43210035 de la 2a Tinenta
d’alcaldia de l’Àrea d’actuació política d’Aliances, Innovació i Govern Intern de data 2 de febrer de 2021 la llista
provisional de persones admeses i excloses, i es va ordenar la seva publicació al taulell d'anuncis de la Corporació i
al web municipal www.santboi.cat.
En data 2 de març de 2021, mitjançant decret AP43210061 de la 2a Tinenta d’alcaldia de l’Àrea d’actuació política
d’Aliances, Innovació i Govern Intern es va aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses per participar
en l’esmentat procés. Aquest mateix Decret va modificar la data de les proves 1 i 2 i les va fixar, en el seu apartat
segon, el dia 1 de juny com a data per a la celebració de les proves 1 i 2.
En data 19 de maig de 2021 es va notificar a aquest Ajuntament el recurs contenciós administratiu presentat per
COPLEFC i que es tramita pel Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona contra l'acord d'aquesta Junta de
Govern de data 10 de febrer de 2021 de desestimació del recurs de reposició que havia interposat contra l’acord de
la Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2020, que aprovava les bases i obria la convocatòria del procés
de selecció esmentat.
En data 28 de maig de 2021 mitjançant decret AP43210061 de la 2a Tinenta d’alcaldia de l’Àrea d’actuació política
d’Aliances, Innovació i Govern Intern es va deixar sense efectes la data prevista per a la realització de les proves
fixada pel dia 1 de juny de 2021 per considerar que aquest recurs contenciós administratiu presentat pel COPLEFC
podria afectar al resultat del procés de selecció. Aquest Decret es va notificar a les persones candidates mitjançant la
seva publicació al web municipal.
Vist l'informe tècnic emès pel Servei de Recursos Humans en data 15 de juny de 2021 on proposa el desistiment del
present procés de selecció atès que la demanda del recurs contenciós administratiu presentat pel COPLEFC en que
sol·licita la nul litat de la base 2a, apartat f), de les bases aprovades, on s'indica com a requisit per ser admès a la
convocatòria: "Estar en possessió del títol de diplomat/da o graduat/da universitàri/a", i havent aprovat mitjançant
Decret de data 2 de març de 2021 la llista definitiva d'admesos i exclosos per participar en el present procediment,
en el cas que l’ esmentat recurs fos estimat podria provocar perjudicis de difícil reparació.
Així mateix i atès que alguns dels temes que es contenen al temari específic, que consta al final de les bases
aprovades, no s'adeqüen al perfil de la plaça que necessita cobrir aquesta Administració, i, atès que tampoc no
s’ajusta al previst a l’article 61 del TREBEP que en el seu apartat segon estableix:” Els procediments de selecció
tindran cura especialment de la connexió entre el tipus de proves a superar i l'adequació a l'acompliment de les
tasques dels llocs de treball convocats, incloent-hi, si escau, les proves pràctiques que siguin necessàries”, es
considera necessari desistir del present procediment.
D'acord amb el que preveu l’article 84 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, posaran fi al procediment la resolució, el desistiment, la renúncia al dret en que es
fonamenta la sol·licitud, quan aquesta renúncia no estigui prohibida per l'ordenament jurídic, i la declaració de
caducitat. També produirà la terminació del procediment la impossibilitat material de continuar per causes
sobrevingudes.
D'acord amb l'article 93 del mateix text legal que disposa que en els procediments iniciats d'ofici (tal és el cas de les
convocatòries dels processos selectius), l'Administració pot desistir, motivadament, en els supòsits i amb els requisits
previstos en les lleis,
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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
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Primer.- Desistir del procés de selecció per a la cobertura pel sistema de concurs oposició, d’una plaça vacant de
tècnic/a mig de l’escala d’Administració Especial, subescala serveis especials, classe comeses especials, pertanyent
al grup A, subgrup A2 número de procediment N404/2020/000014, aprovat per la Junta de Govern el 4 de novembre
de 2020, d'acord amb els motius que consten a l'informe emès pel Servei de Recursos Humans en data 15 de juny de
2021 reproduïts a la Relació de Fets i Fonaments Jurídics d'aquest acord.
Segon.- Notificar el present acord a tots els candidats mitjançant la seva publicació al web municipal.
Tercer.- Posar aquest acord en coneixement del Jutjat contenciós administratiu, núm. 9 de Barcelona on es tramita el
procediment abreujat número 173/2021-E, a través de la representació procesal d'aquest Ajuntament, als efectes
consegüents.

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: 23/06/2021
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