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En data 9 de setembre de 2020 s’ha adoptat el Decret 202002931 de la tinenta
d’alcaldia de Serveis Centrals i Recursos Humans, pel qual s’aprova la resolució
provisional d'admesos i exclosos, en el procés de selecció convocat mitjançant 2a
convocatòria del procediment extraordinari per la taxa addicional d’estabilització de
l’ocupació temporal, per a la provisió definitiva, i la constitució d’una borsa de
treball per a substitucions o interinatges, mitjançant procés selectiu per concurs
oposició, de DUES places d’EDUCADOR/A SOCIAL, de la de la plantilla de
funcionaris de l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès. El redactat d’aquest decret és
literalment el següent :
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1. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 14 de gener de 2020, va
aprovar les bases reguladores i 2a convocatòria del procediment extraordinari per
la taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal, per a la provisió definitiva,
i la constitució d’una borsa de treball per a substitucions o interinatges, mitjançant
procés selectiu per concurs oposició, de DUES places d’EDUCADOR/A SOCIAL,
incloses en l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2018, de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.

Data 16-9-2020

2. Vist que les Bases i la convocatòria es troben publicades al BOPB de data 29 de
gener de 2020, CVE 2020002092
3. Atès que el termini de presentació de les sol·licituds per a participar en el procés
selectiu va finalitzar el dia 18 de febrer de 2020.
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4. Atesa la declaració de l’estat d’alarma per part del Govern de l’Estat, mitjançant el
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, parcialment
modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, que va suspendre
temporalment els terminis administratius que deriven dels processos de selecció.
La vigència de l'estat d'alarma ha estat prorrogada fins el 21 de juny de 2020 (Reial
decret 476/2020, de 27 de març, Reial decret 487/2020, de 10 d’abril, Reial decret
492/2020, de 24 d’abril, Reial Decret de 514/2020, de 8 de maig, Reial decret
537/2020, de 22 de maig i Reial Decret 555/2020, de 5 de juny, que el prorroga fins
el dia 21 de juny de 2020).
5. Vist que pe Decret d’Alcaldia núm. 202001207 de 15 de març d’aprovació de
mesures excepcionals adreçades a tots els membres electes i al personal al servei
de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, empreses i serveis vinculats, per limitar
la prestació dels serveis públics bàsics i restringir la mobilitat del personal amb
l'objectiu de contenir i reduir al màxim la propagació de la infecció de la malaltia
coronavirus COVID-19, . va posposar la celebració de les proves selectives dels
processos de selecció en tràmit.

Aquest document és una còpia impresa del document electrònic amb referència 13065310015416612650 , ha estat generat amb
l’aplicació informàtica BUROWEB i signat electrònicament.

B

6. Vist que per Reial Decret 537/2020, va aixecar la suspensió dels tràmits i terminis
administratius amb efectes 1 de juny de 2020, establint que el còmput determinis
1

A) En primer lloc s’ha de tenir en compte el que indica l’article 76 del Reial
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (en endavant TREBEP), on s’estableix que
per a l’accés als cossos i escales funcionarials del grup A, serà necessari el
títol universitari de grau (o els títols universitaris vigents en el moment de
l’entrada en vigor de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, de conformitat amb el
que estableix la disposició transitòria tercera del citat text legal), no fent cap
altre tipus de distinció o excepció que permeti interpretar la possibilitat de
realitzar les funcions i/o tasques incardinades dins d’aquest grup A (subgrup
A2) sense estar en possessió d’una determinada titulació universitària oficial.
L’article 76 del TREBEP és d’obligat compliment a totes les administracions
públiques, ja que segons estableix l’article 1 i la disposició final primera del citat
text legal, les disposicions de l’Estatut constitueixen les bases del règim
estatutari dels funcionaris públic a l’empara de l’article 149.1.18 de la
Constitució Espanyola; i el seu article 2 expressament inclou dintre del seu
àmbit d’aplicació al personal funcionari al servei de les administracions locals.
No s’oposa en aquest sentit la normativa autonòmica catalana en matèria de
funció pública que, tot i ser anterior a l’aprovació de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic, tant el Reglament del personal al servei de les entitats locals (Decret
214/1990) com la Refosa en un text dels preceptes de determinats textos legals
vigents a Catalunya en matèria de funció pública (Decret Legislatiu 1/1997), es
manifesten en aquest mateix sentit, és a dir, en la necessària exigència de
titulació per ingressar als diferents cossos funcionarials.
Per tant el mecanisme que ha d’utilitzar l’administració pública per adequar les
competències, capacitats i coneixements comuns que vol imposar a cada cos,
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Ateses les argumentacions de la recurrent, aquestes no poden ser acceptades
pels següents motius:

Data 16-9-2020

“(...)
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8. Vist el decret d’Alcaldia núm. 202001264 de 19 de març pel qual es desestima el
Recurs de Reposició interposat contra les bases de selecció per la representant
del Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya, en data 19 de febrer
de 2020 i amb numero de registre 2020002664, pels motius indicats en la següent
transcripció :

B

7. Vist que el document “DESPLAGAMENT I IMPLANTACIÓ DEL PLA DE RETORN
PROGRESSIU A L’ACTIVITAT I AL TREBALL PRESENCIAL” de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès preveu la suspensió de les proves presencials i de caràcter
massiu que caràcter massiu d’accés a l’ocupació pública, no obstant, l’òrgan
convocant podrà acordar la celebració de proves selectives presencials realitzades
sempre que no contradiguin les limitacions establertes en cada territori, en quant a
nombre màxim de persones i altres mesures de seguretat.

A

administratius que hagin estat suspesos es reiniciarà si així s’ha previst en una
norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l’estat d’alarma i les seves
pròrrogues. (derogació expressa de les Disposició addicional tercera, amb efectes
de l’1 de juny).

Atès l’article 78 del Decret 214/1990, Reglament del Personal al servei de les entitats
locals.
Regulació prevista en el document “DESPLAGAMENT I IMPLANTACIÓ DEL PLA DE
RETORN PROGRESSIU A L’ACTIVITAT I AL TREBALL PRESENCIAL”, aprovat per
Decret d’Alcaldia núm. 202002034, de 8 de juny de 2020.
Mesures preventives COVId-19 per desenvolupament de processos de selecció en
l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès, publicades a la seu electrònica de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès (https://www.santquirzevallès.cat).
DISPOSICIÓ
La tinenta d'Alcaldia de Serveis Centrals i Recursos Humans, actuant per delegació de
l'alcaldessa, de conformitat amb el cartipàs vigent, resol:
Primer.- Declarar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses al
procés selectiu extraordinari per la taxa addicional d’estabilització de l’ocupació
temporal, per a la provisió definitiva, i la constitució d’una borsa de treball, per a
substitucions o interinatges, mitjançant procés selectiu per concurs oposició, de DUES
places d’EDUCADOR/A SOCIAL, incloses en l’oferta d’ocupació pública per a l’any
2018, de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Persones aspirants admeses provisionalment:
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Convocatòria i bases reguladores d’aquest procés selectiu aprovades per acord de la
Junta de Govern Local de 14/01/2020 i publicades al BOPB de 29/01/2020.

Data 16-9-2020

FONAMENTS DE DRET
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C) Davant dels arguments exposats, entenem que una habilitació professional
emesa per un col·legi professional, en aquest cas d’educador/a social, no pot
suposar en cap cas títol suficient que habiliti per a la participació en el procés
de tècnic/a de joventut ja que la normativa estatal bàsica limita l’accés als
cossos funcionarials compresos dins del grup A amb la possessió de títol
universitari de grau. (...) “

B

B) Per altra banda, pel que fa a la normativa al·legada pel recurrent,
concretament la Disposició Transitòria 4ª de la Llei 15/1996, de 15 de
novembre, de creació del Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de
Catalunya, referent al procés extraordinari d’habilitació professional que es va
realitzar en el seu moment, resulta molt clarificadora la Sentència del Tribunal
Suprem de 9 de març de 2016 (recurs 341/2015) que descarta qualsevol
paral·lelisme entre la titulació d’accés a la funció de totes aquelles que habiliten
per a l’exercici professional; senyalant que l’article 76 del TREBEP és una
legislació bàsica que es troba per sobre de les legislacions autonòmiques pel
que fa referència a la classificació dels funcionaris i a la titulació necessària per
accedir als cossos en que s’estructuren.

A

escala, especialitat o qualsevol altre classificació integrada, en aquest cas, dins
del grup A, serà el corresponent al procés selectiu instaurat per al seu accés al
que fa referència l’article 76 i la Disposició Transitòria 3ª del TREBEP.

A
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Exempt/a
Català nivell C
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DNI ( 4 últims
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Núm. Registre

X

Només aportat cara posterior del títol

X

Persones aspirants excloses definitivament segons observacions

Núm.
Registre

DNI ( 4 Últims
Taxa
dígits)

1 2020002635

586K

2 2020002737

941N

X

Titulació
requerida
X

Observacions
Exclòs/a atenent decret d’Alcaldia núm.
202001264
Exclòs/a per presentació en fora de
termini data 19/2 a les 16:55 hores.

Segon. Donar a les persones aspirants a les quals els hi manca algun requisit, un
termini de cinc dies hàbils, des de la publicació del present decret al tauler d’edictes i a
la
seu
electrònica
de
l’Ajuntament
de
Sant
Quirze
del
Vallès
(https://www.santquirzevallès.cat), perquè puguin esmenar les deficiències.
Tercer. Transcorregut el termini per a l'esmena de deficiències, l'alcaldessa o el tinent
d’alcaldia delegat en un nou termini de 30 dies naturals següents dictarà un nou decret
pel qual declararà admesos definitivament els aspirants inicialment exclosos que hagin
corregit adequadament les deficiències i exclosos definitivament aquells que no hagin
atès el requeriment adreçat a aquell efecte.
Quart. Si en el termini de 5 dies hàbils no s’ha produït cap reclamació, al·legació o
esmena, la llista provisional d’admesos passarà a ser automàticament definitiva, sense
necessitat de nova publicació.
Cinquè. Les persones aspirants pendents d’acreditar el certificat negatiu d’antecedent
per delictes sexuals, hauran d’aportar-lo o d’autoritzar aquesta Administració la seva
consulta, abans de la contractació. En el cas que no s’aporti o que el certificat no sigui
negatiu, la persona proposada no podrà ser nomenada i quedaran anul·lades totes les
seves actuacions en el procés selectiu
Sisè. Les persones aspirants admeses, no exemptes de realitzar la prova de català,
poden acreditar estar en possessió del certificat de coneixements de català de nivell
de suficiència C1 fins al mateix dia de la realització de la prova de català.
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292N

Observacions
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1 2020001603
2 2020002184

Taxa

Data 16-9-2020

DNI ( 4 Últims
dígits)
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Núm.
Registre

A

Persones aspirants excloses provisionalment (marcat amb “x” el requisit que falta)

President/a:

Titular: Meritxell Montfort Camprubí (Cap de Recursos Humans)
Suplent: Lidia Herrero Sansano ( Tècnica de Gestió)

B

Setè.- Designar el Tribunal de selecció que estarà format per les persones següents:

Vocals:

Titular: Anna Oliva (Treballadora social)
Suplent: Anna Pérez Rosel (Tècnica de Gestió)

Vuitè. El tribunal resta convocat per a la seva constitució el dia 05 d’octubre de 2020,
a les 10.00h a la Casa Consistorial.
Novè. Comunicar a les persones no exemptes de realitzar la prova de coneixements
de la llengua catalana prova de català, que la data de realització de la prova serà el dia
22 de setembre de 2020, a les 9.30 hores, al Casal Serra dels Galliners, Carrer
Pintor Vila Puig, 22, de Sant Quirze del Vallès.
D’acord amb les Bases de la convocatòria, aquesta prova és eliminatòria, i caldrà
obtenir la qualificació d’apte/a, per tal de procedir a la correcció de la prova de
coneixements teoricopràctics i segona fase.
Desè. La prova de coneixements teoricopràctics, es realitzarà el dia 5 d’octubre de
2020, a les 10.30 hores, , Carrer Pintor Vila Puig, 22, de Sant Quirze del Vallès
Onzè. Informar als participants que la presentació a la pràctica de les proves d’aquest
procés comporta l’acceptació de les mesures preventives col·lectives que implanti
l’organització pel desenvolupament de les proves de selecció, així com les facultats del
tribunal d’excloure participants per raons de salut pública, de conformitat amb la
clàusula 8.8 de les Bases de la convocatòria aprovades.
Dotzè.- Publicar el present decret al BOPB, al tauler d’edictes i a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (https://www.santquirzevallès.cat), i comunicarho a la representació sindical.”
L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa, i no pot ser impugnat
separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs
ajustat a Dret
Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura.

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 10/09/2020 a les 13:35:35
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Podrà assistir en el desenvolupament del procés selectiu un membre designat per la
representació del personal de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, que actuarà amb
veu però sense vot.

Data 16-9-2020

Assistirà com a personal tècnic especialista al procés la Sra. Olga Muñoz, treballadora
social de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
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Secretari/ària (amb veu i vot):
Titular: Elisabet Sousa Brioa (Tècnica RRHH)
Suplent: Montse Porqueras Montolio (Tècnica de Gestió)

B

Titular (EAPC): Marta Gili Lorente
Suplent (EPAC): Alfonso Manuel Soto Maraver

A

Titular: Soledad Rodriguez (Tècnica Mig d’Igualtat)
Suplent: Laura Vallvé Martí( Tècnica de Gestió)

