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ANUNCI
En data 24 de desembre de 2021, s’ha aprovat el decret d’alcaldia número 202104950,
on literalment diu:
“ANTECEDENTS
Actualment, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va sol·licitat en data 14/09/21
subvenció per a la contractació d’Agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL)
2021 convocada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per
RESOLUCIÓ
EMT/2050/2021, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per
a la concessió de subvencions destinades a la contractació de nous agents d'ocupació
i desenvolupament local (ref. BDNS 573027). La convocatòria preveia la contractació
del personal que executarà els projectes presentats abans del 31 de desembre de
2021.
L’Alcaldessa per decret núm. 202104221 de data 11 de novembre de 2021, va aprovar
per avocació les bases reguladores i la convocatòria per tramitació d’urgència que ha
de regir el procés de selecció amb caràcter d’urgència, d’un/a tècnic/a subgrup A2, en
funcions de tècnic/a AODL (Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local) condicionat a
l’atorgament de la subvenció corresponent, per a l’execució del programa
“Desenvolupament Econòmic i Territorial Sostenible de Sant Quirze del Vallès”. Les
Bases i la convocatòria es troben publicades al BOPB de data 17 de novembre de
2021, CVE 202110139015 i ressenya de la convocatòria al DOGC en data 23 de
novembre de 2021 i el termini de presentació de les sol·licituds per a participar en el
procés selectiu va finalitzar el dia 7 de desembre de 2021.
En data 13/12/2021 es va trametre Resolució EMT/2050/2021 del Director del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya, es va trametre la denegació a l’entitat AJUNTAMENT
DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS, amb NIF P0823800H, la subvenció per a la
contractació d'un agent d'ocupació i desenvolupament local per executar el pla de
treball denominat: 'Pla de treball AODL 2022. Sant Quirze del Vallès'. (Núm. Exp. :
SOC023/21/000050)
FONAMENTS DE DRET
Normativa procediment administratiu comú: ·
· Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPAC)
· Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC)
Article 84. Acabament.
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1. Posaran fi al procediment la resolució, el desistiment, la renúncia al dret en què es
fonamenta la sol·licitud, quan tal renúncia no estigui prohibida per l'ordenament jurídic,
i la declaració de caducitat.
2. També produirà la terminació del procediment la impossibilitat material de continuarlo per causes sobrevingudes. La resolució que es dicti haurà de ser motivada en tot
cas.
Article 93 LPAC. Desistiment per l’Administració.
En els procediments iniciats d'ofici, l' Administració podrà desistir, motivadament, en
els supòsits i amb els requisits previstos a les Lleis.
·

· Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

a) Desistiment de l’expedient.
La jurisprudència ha vingut admetent el desistiment per part de l’Administració en
sentències del mateix Tribunal Suprem , però aquesta actuació ha de realitzar-se
conforme a dret i, tal com preveu el novedós article 93 amb concordança amb l’article
84 de la vigent LPAC, en els procediment iniciats d’ofici l’Administració podrà desistir
motivadament si bé només en els supòsits i amb els requisits previstos a les lleis, i
sempre que no s’hagin creat drets adquirits.
De conformitat amb la normativa i jurisprudència, podem afirmar que fins a l’aprovació
de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos no es reconeix als aspirants un
dret adquirit al desenvolupament del procés selectiu. El Tribunal Suprem, en la
sentència de 16 de juliol de 1982, enceta una doctrina antològica sobre la possibilitat
de desistir de l’aprovació d’una convocatòria d’un procés selectiu determinant que la
presentació d’una instància per participar en un procés selectiu suposa una mera
expectativa de dret sobre la qual ha de pronunciar-se l’Administració i, per tant, no
constitueix un autèntic dret. El dret adquirit només neix quan es produeix aquest
pronunciament de l’Administració amb l’aprovació de la llista provisional d’aspirants
admesos i exclosos: “(...)…la convocatoria de las pruebas selectivas no constituye una
oferta que la Administración hace a personas concretas, sino que la oferta se realiza y
concreta por quienes se encuentren en las situaciones definidas en la misma y desean
tomar parte en las condiciones allí establecidas, de manera que la Administración no
se vincula definitivamente hasta que realiza actos de desarrollo de las bases (como
aprobación de las listas definitivas de aspirantes admitidos) que supongan la
aceptación de la oferta concreta realizada, momento a partir del cual surge y se
manifiesta el derecho de los interesados a que el proceso se desarrolle conforme a las
normas de la convocatoria y, en consecuencia, la sujeción de la Administración a los
procedimientos de revisión de sus actos declarativos de derechos, pero mientras esta
situación de aceptación no se haya producido no cabe hablar de derechos adquiridos,
y, por lo tanto, la Administración puede proceder a modificar la convocatoria sin
necesidad de sujetarse a tales procedimientos”

En el cas de la convocatòria actual, la regulació de la mateixa està desenvolupada en
les bases reguladores del procés de selecció aprovades per decret núm. 202104221
de data 11 de novembre de 2021 i legalment publicades als butlletins legals
corresponents, i és conegut que les bases del procés, resulten ser les «regles del joc»,
i son plenament vinculants per les parts concurrents: Administració convocant vs
aspirants.
Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª,
Sentencia de 29 Abr. 2011, Rec. 287/2010:
«Conviene recordar que tiene declarado el Tribunal Supremo, ya desde la antigua
Sentencia de 14 septiembre 1988 (RJ 19886619), con constante reiteración ulterior
que hace innecesaria la cita individualizada, que las bases de la oposición son la
llamada «ley de oposición o concurso», de manera que vinculan a la Administración
desde luego, pero también a los que participan en dichas pruebas selectivas, no
pudiendo a posteriori impugnarse dichas bases, que, una vez aprobadas, sólo son
modificables con sujeción estricta a las normas de la Ley de Procedimiento
Administrativo,«.
Les bases reguladores del procés recollia expressament que la contractació ofertada
quedava condicionada a l’atorgament a favor de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès de la subvenció convocada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per
RESOLUCIÓ EMT/2050/2021, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a
l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de nous
agents d'ocupació i desenvolupament local (ref. BDNS 573027).
Aquest esdeveniment ha succeït i per tant, hi ha causa de desistiment legalment
prevista, als efectes de l’esmentat article 93 de la LPAC.
b) Inadmissió recursos de reposició
La publicació oficial de les bases va efectuar-se el 17 de novembre i fins el 18 de
desembre transcórrer el termini per presentar recurs de reposició davant de les
mateixes. Consta a l’expedient la presentació de dos recursos dins de termini, pendent
d’admissió, amb les referències següents:
- RE 2021018789, de data 9/12/21, presentada pel Sr. Jordi Pacheco i Canals,
en representació del COL·LEGI DE PROFESSIONALS DE LA CIÈNCIA
POLÍTICA I DE LA SOCIOLOGIA.
-

RE 2021018550, de data 9/12/21, presentada per la Sra. Marina Berenguer
Sánchez, en representació pròpia.

Els arguments en les que es basen les impugnacions de les bases reguladores del
procés de selecció que regeixen la convocatòria queden sense causa des del moment
en que l’objecte del recurs desapareixerà arrel del desistiment de la convocatòria per
la contractació de l’Agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL) pels motius
explicats en el fonament anterior i que la vegada també fa desisitir de la regulació del

procés recollida a les bases de selecció. A la vista de l’anterior, es proposa inadmetre
per aplicació de l’apartat e) de l’article 116 de la LPAC
Article 116. Causes d' inadmissió.
Seran causes d'inadmissió les següents:
a) Ser incompetent l'òrgan administratiu, quan el competent pertanyi a una altra
Administració Pública. El recurs s' haurà de trametre a l' òrgan competent, d' acord
amb el que estableix l' article 14.1 de la Llei de règim jurídic del sector públic.
b) Mancar de legitimació el recurrent.
c) Tractar-se d' un acte no susceptible de recurs.
d) Haver transcorregut el termini per a la interposició del recurs.
e) Mancar el recurs manifestament de fonament.
El desistiment de la convocatòria per la causa contemplada a les bases de denegació
de la subvenció convocada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per RESOLUCIÓ
EMT/2050/2021, de 29 de juny, suposa la desaparició del pressupòsit sobre la que es
sustenten les sol·licituds dels recurrents.
c) Òrgan competent
La competència d’aprovació de la convocatòria i de les bases està delegada a la Junta
de Govern Local per decret d’Alcaldia número 2019222, d’1 de juliol de 2019, de
composició i competències d’aquest òrgan la Junta de Govern Local. La resolució de la
inadmissió del recursos de reposició, correspon a l’alcaldessa segons l’article 9.2.c. de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, qui es l’òrgan
delegant, de conformitat amb l’apartat g) de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
Es proposa l’aprovació del desistiment s’unifiqui en el mateix òrgan, per avocació,
prevista en l’article 10 de la LRJSP, on està previst que els òrgans podran avocar para
sí el coneixement d’assumptes por delegació, quan circumstancies d’índole tècnica,
econòmica, social, jurídica o territorial ho facin convenient, com son els principi de
celeritat del procediment i de concentració de tràmits previst en els articles 71 i 72 de
la LPAC.
Es proposa unificar en la competència originària de l’alcaldessa l’aprovació del
desistiment de la convocatòria i de la inadmissió dels recursos de reposició que tenen
causa en aquesta.
DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:

Primer.- AVOCAR la competència delegada en la junta de govern local respecte a la
tramitació de convocatòries de personal per l’aprovació del desistiment de la
convocatòria, pel motius exposats en els antecedents de fet.
Segon.- DESISTIR de la convocatòria per a la selecció, amb caràcter URGENT,
mitjançant concurs-oposició d’un/a tècnic/a subgrup A2, en funcions de tècnic/a AODL
(agent d’ocupació i desenvolupament local) per a l’execució del programa
“Desenvolupament econòmic i territorial sostenible de Sant Quirze del Vallès, pel
motius exposats en els antecedents de fet.
Tercer.- INADMETRE els recursos de reposició presentant dins de termini que es
detallen a continuació per desaparició de l’objecte, de conformitat amb l’apartat e) de
l’article 116 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
-

RE 2021018789, de data 9/12/21, presentada pel Sr. Jordi Pacheco i Canals,
en representació del COL·LEGI DE PROFESSIONALS DE LA CIÈNCIA
POLÍTICA I DE LA SOCIOLOGIA.

-

RE 2021018550, de data 9/12/21, presentada per la Sra. Marina Berenguer
Sánchez, en representació pròpia.

Quart.- PUBLICAR aquests acords mitjançant anunci al BOPB i al DOGC i al tauler
electrònic de la corporació i comunicar-ho als representants sindicals i al servei de
Promoció Econòmica.
Cinquè. NOTIFICAR aquest acord als recurrents.”
L'acte aprovat és una resolució, posa fi a la via administrativa, i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu, interposat davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos. Potestativament, es pot
interposar recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, si exerceix una
competència pròpia, o davant de l'òrgan titular de la competència, si qui el dicta
l'exerceix per delegació, en el termini d'un mes. 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 28/12/2021 a les 9:53:37

