Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta

APROVACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA 2022 D’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ
TEMPORAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA
Antecedents
1) Aprovació de l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Iscle de
Vallalta per a l’any 2018 (OOP2018)
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abans

1 plaça en règim laboral d’Educador/a Social, subgrup A2
1 plaça en règim laboral d’Educador/a Llar Infants, subgrup C1

1.- Plaça (1) en règim laboral d’Educador/a Social, subgrup A2.
1.1 Aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a la provisió definitiva
mitjançant procés selectiu de la plaça d’Educador/a Social.
La Junta de Govern Local de Sant Iscle de Vallalta en sessió extraordinària de data 21 de
desembre de 2020, adoptà l’acord d’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria
per a la provisió definitiva, mitjançant procés selectiu per concurs-oposició lliure, d’una
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Per Decret d’Alcaldia núm. 2018/514, de data 18 de desembre de 2018 es va aprovar
l’oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2018 per estabilització de l’Ajuntament de Sant
Iscle de Vallalta, en aquesta oferta estaven incloses, entre d’altres, les places següents:

Pàg. 1-8

EXP.: 2022/650

CVE 202210083996

“DECRET 2022/219

Data 26-5-2022

Per Decret d’Alcaldia núm. 2022/219, de data 24 de maig de 2022 que es transcriu
literalment:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ANUNCI

https://bop.diba.cat

A

Ref.: 035-2022
Exp.: 2022/650

Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta

“Vist que en l’acta del Tribunal Qualificador núm. 03 corresponent a la realització de la
segona prova de coneixements teòrics, es diu:
Cap dels aspirants ha superat la prova, per no haver obtingut el mínim de 5 punts:
Tal com disposa la base 9.3 les persones aspirants poden sol·licitar revisió de les proves
al Tribunal en el termini de cinc dies, que se substanciarà en tràmit presencial o per escrit,
a parer del Tribunal. La sol·licitud de revisió d’examen no substitueix la presentació de
recurs d’alçada en termini, si s’escau”.
La base 12.9 estableix:
“12.9 En cas que cap de els/les aspirants superi el procés selectiu, el Tribunal Qualificador
ha de declarar deserta la convocatòria”.

Vist que un cop transcorregut el termini de revisió de les proves, el Tribunal Qualificador
d’acord amb el que s’estableix en la base 12.9 de les bases reguladores del procés selectiu
per concurs-oposició lliure, d’una plaça d’Educador/a Social de la plantilla de personal
laboral de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, declara deserta la present convocatòria
(Exp.: 2020/657)”.

2.- Plaça (1) en règim laboral d’Educador/a Llar d’Infants, subgrup C1.

La Junta de Govern Local de Sant Iscle de Vallalta en sessió extraordinària de data 21 de
desembre de 2020, adoptà l’acord d’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria
per a la provisió definitiva, mitjançant procés selectiu per concurs-oposició lliure, d’una
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D’acord amb aquesta base 12.9 procedeix declarar deserta la convocatòria atès que cap
aspirant ha superat la prova, quina declaració s’efectuarà una vegada hagi transcorregut el
termini de cinc dies hàbils concedits per efectuar la revisió de la segona prova de
coneixements teòrics (de caràcter obligatori i eliminatori)”.

Pàg. 2-8

“Vist que una vegada iniciat el procediment de selecció, en data 1 de desembre de 2021
es va portar a terme la segona prova de coneixements teòrics (de caràcter obligatori i
eliminatori), no superant aquesta prova cap dels aspirants que es van presentar”.

CVE 202210083996

“Sant Iscle de Vallalta, 21 de desembre de 2021, es reuneix via telemàtica, el Tribunal
Qualificador, en el procés de selecció, d’una plaça d’educador/a social, mitjançant concursoposició, als efectes de declarar deserta la convocatòria”.

Data 26-5-2022

Acta 04 en la que es declara el procés selectiu desert i en la que es descriu literalment:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1.2 Acta 04 de data 21 de desembre de 2021 del Tribunal qualificador en el
procediment de selecció d’una plaça d’Educador/a Social (Exp.: 2020/657) en la
que es declara el procés selectiu desert.

A

plaça d’educador/a social, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Iscle
de Vallalta

Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta

“Vist que en l’acta del Tribunal Qualificador núm. 03 corresponent a la realització de la
segona prova de coneixements teòrics, es diu:
Cap dels aspirants ha superat la prova, per no haver obtingut el mínim de 5 punts:
Tal com disposa la base 9.3 les persones aspirants poden sol·licitar revisió de les proves
al Tribunal en el termini de cinc dies, que se substanciarà en tràmit presencial o per escrit,
a parer del Tribunal. La sol·licitud de revisió d’examen no substitueix la presentació de
recurs d’alçada en termini, si s’escau”.
La base 12.9 estableix:
“12.9 En cas que cap de els/les aspirants superi el procés selectiu, el Tribunal Qualificador
ha de declarar deserta la convocatòria.

24/05/2022 ALCALDE

D’acord amb aquesta base 12.9 procedeix declarar deserta la convocatòria atès que cap
aspirant ha superat la prova, quina declaració s’efectuarà una vegada hagi transcorregut el
termini de cinc dies hàbils concedits per efectuar la revisió de la segona prova de
coneixements teòrics (de caràcter obligatori i eliminatori)”.
Vist que un cop transcorregut el termini de revisió de les proves, el Tribunal Qualificador
d’acord amb el que s’estableix en la base 12.9 de les bases reguladores del procés selectiu
per concurs-oposició lliure, d’una plaça d’Educadora de la Llar d’Infants de la plantilla de
personal laboral de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, declara deserta la present
convocatòria (Exp.: 2020/658).

Normativa d’aplicació en relació amb els antecedents esmentats:

https://bop.diba.cat
Pàg. 3-8

“Vist que una vegada iniciat el procediment de selecció, en data 22 de juliol de 2021 es va
portar a terme la segona prova de coneixements teòrics (de caràcter obligatori i eliminatori),
no superant aquesta prova cap dels aspirants que es van presentar”.

CVE 202210083996

“Sant Iscle de Vallalta, 2 de setembre de 2021, es reuneix via telemàtica, el Tribunal
Qualificador, en el procés de selecció, d’una plaça d’educador/a de llar d’infants, mitjançant
concurs-oposició, als efectes de declarar deserta la convocatòria”.

Data 26-5-2022

Acta 04 en la que es declara el procés selectiu desert i en la que es descriu literalment:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2.2 Acta 04 de data 2 de setembre de 2021 del Tribunal Qualificador en el
procediment de selecció d’una plaça d’Educador/a Llar d’Infants (Exp.:
2020/685) en la que es declara el procés selectiu desert.

A

plaça d’educador/a de llar d’infants, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta

 Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción

de la temporalidad en el empleo público.

2021.

B
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 Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año

 Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en
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materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

SEGON.- APROVAR l’oferta pública de treball de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta per
a l’exercici 2021, que comprèn les places vacants següents, mitjançant un concurs –
oposició, torn lliure:
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TERCER.- CONDICIONAR I SUSPENDRE l’execució dels precedents acords a l’aplicació
dels efectes de la normativa que resulti, la qual es troba en fase d’aprovació com a projecte
de llei procedent del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público.

QUART.- PUBLICAR l’esmentada oferta en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest Decret d’Alcaldia als actuals ocupants del lloc de treball i
plaça afectada per la present Oferta Pública per a la seva cobertura definitiva o
reglamentària.

SISÈ.- Trametre còpia de l’oferta d’ocupació pública a la Direcció General d’Administració
local de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració General de l’Estat.
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PRIMER.- RECUPERAR puntualment i per aquest acte, les atribucions conferides a la
Junta de Govern Local mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019/290, de data 2 de juliol de
2019, referent a l’aprovació de l’oferta pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla
aprovats pel Ple.

Data 26-5-2022

Vist tot l’exposat, per Decret d’Alcaldia núm. 2021/557, de data 24 de desembre de 2021
es va resoldre:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

B

 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto

A

 Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Vist que l'oferta d’ocupació pública que articuli processos d’estabilització s’ha d’aprovar i
publicar abans de l’1/6/2022. La publicació de les convocatòries dels processos selectius
per a la cobertura de les places incloses en les ofertes d’ocupació pública per estabilització
haurà de fer-se abans del 31 de desembre de 2022. La resolució dels processos selectius
haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.
Vist que la Disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, estableix
que les administracions públiques convocaran, amb caràcter excepcional i pel sistema de
concurs, aquelles places que reuneixin els requisits establerts a l’article 2.1 i hagin estat
ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de
2016.

Vist el marc normatiu vigent l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta el passat mes de febrer
va sol·licitar a la Diputació de Barcelona assistència tècnica per dur a terme l’estudi de
planificació estratègica de la plantilla de personal: anàlisi de la temporalitat i estabilització
de l’ocupació temporal.
Vist que aquest mes de maig de 2022 s’ha lliurat l’informe esmentat on es conclou que hi
ha tres places que es poden estabilitzar:

-1 plaça de Tècnic/a especialista en Educació Infanti, TEI, grup C1 ,personal laboral,
procedent de l’Oferta Pública 2018, convocada i que va quedar deserta, que compleix el
que s’estableix en l’article 2.1 de la Llei 20/2021.

Fonaments de dret
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-1 plaça d’auxiliar administratiu, Grup
C2, personal laboral, ocupada de forma
ininterrompuda des d’abans l’1 de gener de 2016.
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-1 plaça d’educador/a social. Grup A2 , personal laboral procedent de l’Oferta Pública
2018, convocada i que va quedar deserta, que compleix el que s’estableix en l’article 2.1
de la Llei 20/2021.

CVE 202210083996

Vist que les places afectades pels processos d'estabilització previstos per les Lleis de
pressupostos generals de l’Estat dels anys 2017 i 2018 seran incloses dins del procés
d'estabilització descrit sempre que haguessin estat incloses a les corresponents ofertes
d'ocupació pública d'estabilització i arribada la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei, no
hagin estat convocades o, havent estat convocades i resoltes, hagin quedat sense cobrir.

Data 26-5-2022

Vist que en aquesta Llei s’autoritza un nou procés d’estabilització de l’ocupació pública
que inclourà les places de naturalesa estructural que estiguin dotades pressupostàriament
i hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompuda almenys en els 3 anys anteriors
al 31 de desembre de 2020. Aquests procediments també garantiran el compliment dels
principis legals de selecció a les administracions públiques.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Vist que en data 28 de desembre de 2021 es va aprovar la Llei 20/2021, de mesures
urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

A

Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta
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Els articles 56 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel què s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya (RPSEL), d’acord amb
el qual constitueixen l’oferta pública d’ocupació de cada entitat local les places dotades
pressupostàriament de les diferents escales, subescales, classes i categories, tant de
personal funcionari com de personal laboral, que corresponguin a llocs de treball la provisió
dels quals no hagi estat possible pels sistemes reglamentaris.
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De conformitat amb allò que disposa l'article 57.2 del RPSEL l'oferta pública d'ocupació, un
cop aprovada, s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici
de la comunicació als òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui, a l'efecte de
publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques d'ocupació de la resta de les
administracions públiques, i se n'ha de trametre còpia a la Direcció General d'Administració
Local de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, de conformitat amb l’article 37.1 lletra TREBEP s’han negociat en Mesa
General els criteris pels què s’ha de configurar l’oferta pública d’ocupació per 2022
d’estabilització i en concret respecte les disposicions es establertes en la Llei 20/2021, de
28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació
pública
Vist que la competència per a l'aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública correspon a
l’Alcalde, en virtut del que estableix l’article 21.1g) de la Llei Reguladora de les Bases de
Règim Local de 2 d’abril de 1985, article 53.1h) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya i per l’article
41.14 a) del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
de 28 de novembre de 1986, no obstant, per Decret d'Alcaldia núm. 2019/290, de data 2
de juliol de 2019, es va resoldre delegar a la Junta de Govern Local, l’aprovació de “l’oferta
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L’article 285 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el Text refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRL), estableix que les corporacions locals
han de formular públicament llurs ofertes públiques d’ocupació d’acord amb el que
s’estableix reglamentàriament.

Data 26-5-2022

Segons l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel què s’aprova el
Text refós de la llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP) les necessitats de
recursos humans, amb assignació pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la
incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de l’oferta d’ocupació pública, o a
través de qualsevol altre instrument similar de gestió de la provisió de necessitats de
personal (..), fixant el termini màxim per a la convocatòria dels mateixos. En tot cas,
l’execució de l’oferta d’ocupació pública haurà de desenvolupar-se dintre del termini
improrrogable de 3 anys, tenint en compte que la meritada Llei 20/2021, de 28 de
desembre, ha establert el termini concret per l’execució de l’oferta pública d’estabilització
en la data de 31.12.2024.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local (LRBRL)
disposa que les Corporacions locals formaran públicament la seva oferta d’ocupació
ajustant-se als criteris en la normativa bàsica estatal.

B

L’article 2 i la disposició addicional primera, sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de
desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública
que estableixen els termes i les condicions per l’estabilització de l’ocupació temporal.

A

Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta

Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta

Vist que el contingut de l’oferta d’ocupació pública ha estat negociada amb els
representants del personal, en reunió de la Comissió paritària celebrada en data 23 de
maig de 2022.

Vist tot l’exposat,

Plantilla personal laboral

R
L

L

Educador/a
Social
Educador/a
Llar d'Infants
Auxiliar
Administratiu
OAC

LLOC
DE
Número
G / SG
TREBALL
vacants
Educador/a
Social
Educador/a
Llar Infants

Accés

Taxa addicional
estabilització
ocupacional

A2

1

Lliure

Concurs-oposició

C1

1

Lliure

Concurs-oposició

Auxiliar
C2
Administratiu

1

Lliure

Concurs

TERCER.- Publicar aquesta oferta al Butlletí Oficial de la Provincial, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i al Web de l’Ajuntament
QUART.- Notificar aquesta resolució als representats de personal, i si s’escau, a les
seccions sindicals de la Corporació.

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Código Seguro de Validación

e7679a258a6d4a248a9dc3aa4f5e439b001

Url de validación

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=103

Metadatos

Núm. Registro salida: SALID 2022/1400 - Fecha Registro: 24/05/2022 14:35:47
elaboración: Original

Origen: Origen administració

Estado de

B

EDUARD TURON MAINAT

Firma 1 de 1

24/05/2022 ALCALDE

L

PLAÇA

Data 26-5-2022

SEGON.- APROVAR l’oferta pública 2022 d’estabilització de l’ocupació temporal de
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, de conformitat amb les disposicions establertes en
la llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat
a l'ocupació pública amb el contingut següent, i que modifica parcialment l’Oferta Pública
2021, aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 2021/557, de data 24 de desembre de 2021:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

PRIMER.- RECUPERAR puntualment i per aquest acte, les atribucions conferides a la
Junta de Govern Local mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019/290, de data 2 de juliol de
2019, referent a l’aprovació de l’oferta pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla
aprovats pel Ple.

CVE 202210083996

Pàg. 7-8

RESOLC:

https://bop.diba.cat

A

de treball pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases
de les proves per la selecció del personal i pels concursos de provisió de llocs de treball i
distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques”.

Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta

Eduard Turon i Mainat

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web
e7679a258a6d4a248a9dc3aa4f5e439b001
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Sant Iscle de Vallalta, en data de la signatura electrònica.

Código Seguro de Validación

Pàg. 8-8
Data 26-5-2022

L'Alcalde

CVE 202210083996

SISÈ- Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre i a
bon fi i execució del precedent acord i declarar que contra aquest acte que exhaureix la via
administrativa podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant l’Alcaldia d’aquesta
Corporació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el termini màxim
d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, o en el seu cas, publicació. El
termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar
des del dia següent a la data de presentació del mateix en el registre corresponent. Contra
la resolució d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposarse de nou el mateix recurs. Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, de
conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la seva notificació o sense termini per interposar-lo, des de l’endemà de la
desestimació presumpta del recurs interposat. No obstant això, no es podrà interposar
aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació
presumpta del recurs de reposició.”

A

CINQUÈ.- Comunicar als òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui, i trametre
còpia a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya

Origen: Origen administració
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