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DECRET

Identificació de l’expedient

Expedient de Recursos Humans, relatiu a la convocatòria d’una borsa de treball d’Educador/a Social.
Antecedents
1. Mitjançant Decret d’Alcaldia número 767/2020 de data 2 de juny de 2020 s’aproven les bases reguladores
i la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball d’Educador/a Social, mitjançant el procés de selecció de
concurs-oposició lliure, corresponents a l’Oferta pública d’ocupació de 2018 modificada l’any 2019.
2. Posteriorment a l’aprovació es detecta la manca d’un punt a les conclusions i un error de redacció en el
contingut de les bases, i que s’especifiquen a la part resolutiva.
3. En data 03-06-2020, el senyor Antoni Jesus Campelo Rodriguez, Tècnic d'Administració General, ha
emès un informe jurídic.
4. L’expedient se sotmet a fiscalització per intervenció.
Fonaments de dret
-- Article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.
- Articles 10, 55 i següents del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre del Text Refós de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
- Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Decret 214/1990, de 30 de Juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.
- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en
un text únic dels preceptes de
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- Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de
selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya.
- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
- Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018.
- Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i els programes mínims als
quals han d’ajustar-se els procediments de selecció dels funcionaris de l’administració local.
- Aquestes Bases Reguladores.
- Resta de legislació vigent que sigui d’aplicació.
Per tot això i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix,
RESOLC:
Primer. Esmenar les bases reguladores i la convocatòria d’una borsa de treball d’Educador/a Social, afegint
el punt següent dins les conclusions:
«Segon. Publicar les bases reguladores i la convocatòria de la selecció al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. Les
bases reguladores i la seva convocatòria, i tots els actes derivats d’aquesta convocatòria també es podran
consultar al web de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, www.caldesdemontbui.cat, no obstant això, quant
a drets, obligacions i terminis, només tindran efectes les publicacions i/o notificacions oficials.»

Segon. Esmenar el punt 1. Objecte de la convocatòria, de les bases reguladores en els termes següents:
On diu:
«És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa de treball, mitjançant el procés de
selecció de concurs-oposició lliure, corresponents a l’Oferta pública d’ocupació de 2018 modificada
l’any 2019.»
Ha de dir:
«L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés de selecció per a la constitució d’una borsa
de treball d’Educador/a Socials per a contractacions temporals i/o nomenaments interins de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui,mitjançant sistema de concurs-oposició per cobrir possibles
vacants, nomenaments, contractacions temporals o per atendre necessitats urgents i
inajornables.
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Dita borsa es podrà utilitzar per a la contractació o nomenament per a plans d’ocupació
finançats per altres administracions públiques.
La vigència de la borsa de treball creada mitjançant aquest procés selectiu serà de tres anys, a no
ser que en aquest període es dugui a terme una altra convocatòria d’un lloc de treballador/a social
caràcter definitiu la qual prevegi la creació d’una borsa de treball, o bé que s’esgoti la borsa de
persones disponibles i calgui dur a terme una nova convocatòria durant aquest termini de tres
anys.»
Tercer. Esmenar el punt 12.1. Funcionament de la borsa de treball i proposta de nomenament de candidat/ata.
On diu:
«...Els/les aspirants que hagin superat el procés selectiu formaran part de la borsa de treball de
l'Ajuntament de Caldes de Montbui i podran ser cridats per l'Ajuntament d'acord amb l'ordre de
qualificació, per al seu nomenament com a personal laboral interí per a llocs de treball de la mateixa
categoria, en el termini de dos anys, a comptar des del dia següent de la publicació de la llista
definitiva d’aprovats...»
Ha de dir:
«...Els/les aspirants que hagin superat el procés selectiu formaran part de la borsa de treball de
l'Ajuntament de Caldes de Montbui i podran ser cridats per l'Ajuntament d'acord amb l'ordre de
qualificació, per al seu nomenament com a personal laboral interí per a llocs de treball de la mateixa
categoria, en el termini de tres anys, a comptar des del dia següent de la publicació de la llista
definitiva d’aprovats. ...»
Quart. Modificar el punt 7.1 Lloc i termini de presentació, en els termes següents:
On diu:
«...Les sol·licituds també es poden presentar al Registre General de l’Ajuntament ubicat a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (Plaça Font del Lleó 11 de Caldes de Montbui) en horari de 8.00 h a 14.00 h i
de 16.00 h a 19.30 h de dilluns a divendres i els dissabtes de 10.00 h a 13.00 h. S’haurà d’utilitzar
el model normalitzat per a la presentació d’instàncies disponible a la seu electrònica de
l’Ajuntament a l’apartat de tràmits...»
Ha de dir:
«...Les sol·licituds també es poden presentar al Registre General de l’Ajuntament ubicat a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (Plaça Font del Lleó 11 de Caldes de Montbui) en horari de 8.00 h a 14.00 h
de dilluns a divendres. S’haurà d’utilitzar el model normalitzat per a la «presentació d’instàncies
disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament a l’apartat de tràmits...»
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