
 

  

 

 

  

 

ANUNCI 
 

 

Resum dels fets 

 

Per decret d’alcaldia 2018/985 de  14 de juny, publicat al BOPB el dia 20 de juny de 2018,  es va aprovar 

la llista d’admesos i exclosos  de la selecció per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir 

temporalment , entre d’altres, vacants sobrevingudes o substitucions de personal de la plantilla de 

personal funcionari, de la categoria de Tècnic/a d’Administració General, Grup de classificació A1. 

També es un concedia un termini de 10 dies hàbils als aspirants exclosos per esmenes i reclamacions. 

 

En l’esmentat decret es declarava com a personal exclòs, entre d’altres: 

1.-  a l’aspirant amb núm. de registre 5944 i DNI 46556842N per manca abonament taxa drets d’examen  

d’acord amb el que disposa la base 2 j) i 3.2. 

2.- a l’aspirant amb núm. de registre 6278 i DNI 46740501Q , per manca de la titulació acadèmica 

específica indicada a l’Annex corresponent base 2 c) 

 

Per instancia de 25 de juny de 2018 l’ aspirant amb DNI 46740501Q presenta documentació 

d’abonament de les taxes d’examen per entendre que es podia esmenar el motiu d’exclusió dins el 

termini  atorgat. 

 

Per instancia de 03 de juliol de 2018 l’aspirant amb DNI 46740501Q, presenta escrit al·legant que 

encara  que no te una llicenciatura si que entén que ha de ser vàlid per a la seva complexitat el diploma 

d’extensió universitària en gestió i tècniques superiors de l’empresa executive MBA i el certificat de les 

notes corresponents així com la carta de recomanació presentada. 

 

Les bases van ser aprovades per la Junta de govern municipal de data 24 d’abril de 2018 i la convocatòria 

per presentar instancies, d’acord amb l’anunci publicat al DOGC de 4 de maig de 2018, era  de 20 dies 

naturals, des del dia 5 de maig  fins al dia  24 de maig de 2018. 

 

Vist l’informe emès per la cap del Servei de RRHH de data 5 de juliol de 2018, que literalment és com 

segueix: 

 

“Resum dels fets 

 

Per decret d’alcaldia de  data , publicat al BOPB el dia 20 de juny de 2018,  es va aprovar la llista 

d’admesos i exclosos  de la selecció per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir temporalment , 

entre d’altres, vacants sobrevingudes o substitucions de personal de la plantilla de personal funcionari, 

de la categoria de Tècnic/a d’Administració General, Grup de classificació A1, També es un concedia un 

termini de 10 dies hàbils als aspirants exclosos per esmenes i reclamacions. 

 

En l’esmentat decret es declarava com a personal exclòs, entre d’altres: 

1.-  a l’aspirant amb núm. de registre 5944 i DNI 46556842N per manca abonament taxa drets d’examen  

d’acord amb el que disposa la base 2 j) i 3.2. 

2.- a l’aspirant amb núm. de registre 6278 i DNI 46740501Q , per manca de la titulació acadèmica 

específica indicada a l’Annex corresponent base 2 c) 

 

Per instancia de 25 de juny de 2018 l’ aspirant amb DNI 46740501Q presenta documentació 

d’abonament de les taxes d’examen per entendre que es podia esmenar el motiu d’exclusió dins el 

termini  atorgat. 

 

Per instancia de 03 de juliol de 2018 l’aspirant amb DNI 46740501Q, presenta escrit al·legant que 

encara  que no te una llicenciatura si que entén que ha de ser vàlid per a la seva complexitat el diploma 

d’extensió universitària en gestió i tècniques superiors de l’empresa executive MBA i el certificat de les 

notes corresponents així com la carta de recomanació presentada. 

 



 

  

 

 

  
Les bases van ser aprovades per la Junta de govern municipal de data 24 d’abril de 2018 i la convocatòria 

per presentar instancies, d’acord amb l’anunci publicat al DOGC de 4 de maig de 2018, era  de 20 dies 

naturals, des del dia 5 de maig  fins al dia  24 de maig de 2018. 

 

Fonaments de dret. 

 

Les bases un cop aprovades definitivament esdevenen en compliment obligatori per a la 

Corporació,(art69 del Decret 214/1990 de 30 de juliol RPSELC. 

 

Concretament la base 2 apartats b) i  j), la base 3 apartat 2,  i l’annex 8; disposen el següent: 

 

“2.- Requisits dels/de les aspirants 

Per a ser admès a la realització de les proves selectives als llocs convocats, serà necessari que els 

aspirants reuneixin a la data de finalització del termini per a la presentació d’instàncies els següents 

requisits i condicions, que hauran de mantenir durant el procés selectiu: 

 

b)Estar en possessió de la titulació acadèmica específica indicada en l’Annex corresponent a cada plaça 

objecte d’aquesta convocatòria. En cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran 

d’acreditar l’homologació de la titulació exigida pel Ministeri d’Educació. Cas de presentar una titulació 

equivalent a les exigides, s’haurà d’adjuntar un certificat lliurat per l’òrgan competent que n’acrediti 

l’equivalència.  

 

j) Haver satisfet les taxes d’examen fins a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies. 

../.. 

3.2 Drets d’examen 

Per poder prendre part en el procés selectiu, els aspirants han de satisfer els drets d’examen segons 

preveu la Ordenança Fiscal núm. 7 de l’Ajuntament d’Arenys de Mar vigent en el termini de presentació 

de sol·licituds i seran abonats a l’hora de presentar la sol·licitud, adjuntant a aquesta el corresponent 

resguard justificatiu. Aquests imports  son: 

Categoria primera (titulació Subgrup A-1)......................... .............21,00€ 

Annex 8 

Denominació: Tècnic/a d’Administració General 

Classe de personal: Funcionari interí 

Sistema de selecció: Concurs-oposició 

Període de prova: 3 mesos 

Grup: A-1, CD 28 

Titulació acadèmica: Llicenciat/da en Dret, en Ciències Polítiques i de la Administració, en Sociologia, 

en Ciències Econòmiques, empresarials  o  titulat/da de Grau corresponent” 

 

En relació a la titulació acadèmica exigida pel grup A1, l’art 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 determina que per 

l’accés al grup A s’exigirà estar en possessió del títol universitari de Grau, i que en els supòsits que la llei 

determini un altre títol universitari serà aquest el que es tingui en compte. 

D’altre banda  la disposició transitòria tercera de l’esmentat TREBEB disposa :” Entrada en vigor de la 

nova classificació professional 1. Fins que no es generalitzi la implantació dels nous títols universitaris Als 

quals  es refereix l'article 76, per a l'accés a la funció pública seguiran sent vàlids els títols universitaris 

oficials vigents a l'entrada en vigor d'aquest Estatut. 

 Finalment es senyala que l’art 25 de Decret 214/1990 de 30 de juliol i en el mateix sentit l’Article 19 del 

Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, determinen que: 

Els cossos de funcionaris són agrupats, segons el nivell de la titulació exigida per ingressar-hi, en:  

Grup A: títol de doctor, de llicenciat, d'enginyer, d'arquitecte o equivalent.. 

 

D’acord amb el que s’ha exposat, es conclou.: 

1.- Que no es pot esmenar el defecte de la manca d’abonament de les taxes d’examen un cop finalitzat 

el període de presentació d’instàncies, per estar considerat un requisit d’accés i regulat expressament en 

les esmentades bases 2 j i 3.2,  

2.- Que tampoc no pot acceptar-se l’al·legació de l’aspirant amb DNI 46740501Q per no reunir el 

requisit de titulació acadèmica exigit a  la base 2 apartat b en relació a l’annex i no ser equivalent el 



 

  

 

 

  
diploma de post-grau presentat  a titulació de grau requerida a les bases, de conformitat amb la 

normativa esmentada. 

 

És per això que proposo a l’Alcaldia l’adopció dels següents acords: 

 

1.-  Desestimar la sol·licitud d’admissió de l’aspirant  amb núm. de registre 5944 i DNI 46556842N, pels 

fets i fonaments de dret dalt exposats per aquestes al·legacions 

 

2.- Desestimar la sol·licitud d’admissió de l’aspirant  amb núm. de registre 6278  i DNI 46740501Q pels 

fets i fonaments de dret dalt exposats. per aquestes al·legacions 

 

3.- Elevar a definitiva la llista d’admesos i exclosos publicada al BOPB el dia 20 de juny de 2018,  de la 

selecció per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir temporalment , entre d’altres, vacants 

sobrevingudes o substitucions de personal de la plantilla de personal funcionari, de la categoria de 

Tècnic/a d’Administració General, Grup de classificació A1. 

 

4.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i publicar-ho al BOPB i al taulell del Web 

municipal” 

 

Fonaments de dret. 

 

Les bases un cop aprovades definitivament esdevenen en compliment obligatori per a la 

Corporació,(art69 del Decret 214/1990 de 30 de juliol RPSELC. 

 

Concretament la base 2 apartats b) i  j), la base 3 apartat 2,  i l’annex 8; disposen el següent: 

 

“2.- Requisits dels/de les aspirants 

Per a ser admès a la realització de les proves selectives als llocs convocats, serà necessari que els 

aspirants reuneixin a la data de finalització del termini per a la presentació d’instàncies els següents 

requisits i condicions, que hauran de mantenir durant el procés selectiu: 

 

b)Estar en possessió de la titulació acadèmica específica indicada en l’Annex corresponent a cada plaça 

objecte d’aquesta convocatòria. En cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran 

d’acreditar l’homologació de la titulació exigida pel Ministeri d’Educació. Cas de presentar una titulació 

equivalent a les exigides, s’haurà d’adjuntar un certificat lliurat per l’òrgan competent que n’acrediti 

l’equivalència.  

 

j) Haver satisfet les taxes d’examen fins a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies. 

../.. 

3.2 Drets d’examen 

Per poder prendre part en el procés selectiu, els aspirants han de satisfer els drets d’examen segons 

preveu la Ordenança Fiscal núm. 7 de l’Ajuntament d’Arenys de Mar vigent en el termini de presentació 

de sol·licituds i seran abonats a l’hora de presentar la sol·licitud, adjuntant a aquesta el corresponent 

resguard justificatiu. Aquests imports  son: 

Categoria primera (titulació Subgrup A-1)......................... .............21,00€ 

Annex 8 

Denominació: Tècnic/a d’Administració General 

Classe de personal: Funcionari interí 

Sistema de selecció: Concurs-oposició 

Període de prova: 3 mesos 

Grup: A-1, CD 28 

Titulació acadèmica: Llicenciat/da en Dret, en Ciències Polítiques i de la Administració, en Sociologia, 

en Ciències Econòmiques, empresarials  o  titulat/da de Grau corresponent” 

 

En relació a la titulació acadèmica exigida pel grup A1, l’art 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 determina que per 

l’accés al grup A s’exigirà estar en possessió del títol universitari de Grau, i que en els supòsits que la llei 

determini un altre títol universitari serà aquest el que es tingui en compte. 



 

  

 

 

  
D’altre banda  la disposició transitòria tercera de l’esmentat TREBEB disposa :” Entrada en vigor de la 

nova classificació professional 1. Fins que no es generalitzi la implantació dels nous títols universitaris als 

quals  es refereix l'article 76, per a l'accés a la funció pública seguiran sent vàlids els títols universitaris 

oficials vigents a l'entrada en vigor d'aquest Estatut. 

 Finalment es senyala que l’art 25 de Decret 214/1990 de 30 de juliol i en el mateix sentit l’Article 19 del 

Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, determinen que: 

Els cossos de funcionaris són agrupats, segons el nivell de la titulació exigida per ingressar-hi, en:  

Grup A: títol de doctor, de llicenciat, d'enginyer, d'arquitecte o equivalent. 

 

D’acord amb el que s’ha exposat, ES PROPOSA DESESTIMAR LES ALEGACIONS 

PRESENTADES PELS MOTIUS SEGÜENTS: 

1.- Que no es pot esmenar el defecte de la manca d’abonament de les taxes d’examen un cop finalitzat 

el període de presentació d’instàncies, per estar considerat un requisit d’accés i regulat expressament en 

les esmentades bases 2 j i 3.2,  

2.- Que tampoc no pot acceptar-se l’al·legació de l’aspirant amb DNI 46740501Q per no reunir el 

requisit de titulació acadèmica exigit a  la base 2 apartat b en relació a l’annex i no ser equivalent el 

diploma de post-grau presentat  a titulació de grau requerida a les bases, de conformitat amb la 

normativa esmentada. 

 

Es per tot això i amb  ús de les atribucions que em confereixen els articles 21.1 h) de la llei 7/1985 de 2 

d’abril, reguladora de les Bases del règim local i 53.1 j) del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya. 

 

Resolc 

 

1.-  Desestimar la sol·licitud d’admissió de l’aspirant  amb núm. de registre 5944 i DNI 46556842N, pels 

fets i fonaments de dret dalt exposats per aquestes al·legacions consistent en no haver satisfet la taxa 

per drets d’examen. 

 

2.- Desestimar la sol·licitud d’admissió de l’aspirant  amb núm. de registre 6278  i DNI 46740501Q pels 

fets i fonaments de dret dalt exposats. per aquestes al·legacions, consistent en no haver aportat la 

titulació acadèmica específica indicada a l’annex 8 de les bases. 

 

3.- Elevar a definitiva la llista d’admesos i exclosos publicada al BOPB el dia 20 de juny de 2018,  de la 

selecció per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir temporalment , entre d’altres, vacants 

sobrevingudes o substitucions de personal de la plantilla de personal funcionari, de la categoria de 

Tècnic/a d’Administració General, Grup de classificació A1. 

 

4.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i publicar-ho al BOPB i al taulell del Web 

municipal. 

 

La qual cosa es fa pública per a general coneixement. 

 

Arenys de Mar, 10 de juliol de 2018  

 

L’Alcaldessa  

 

 

 

Annabel Moreno Nogué 


