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Personal – Selecció de personal - Oferta pública
ESMENA sobre la convocatòria de 9 places de tècnic/a 2 (branca agrícola)
mitjançant concurs oposició lliure de Parcs i Jardins, Institut Municipal,
(exp. 31/2018-SF_OP) publicada al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 7604 el 23 d'abril de 2018, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona el 20 d'abril de 2018 i a la Gaseta Municipal el 23
d'abril de 2018.

Vista la convocatòria de 9 places de tècnic/a 2 (branca agrícola) mitjançant concurs oposició
lliure de Parcs i Jardins , Institut Municipal, (exp. 31/2018-SF_OP) publicada al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya número 7604 el 23 d’abril de 2018, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona el 20 d’abril de 2018 i a la Gaseta Municipal el 23 d’abril de 2018 on
consten les bases de la convocatòria de referència.
Vist que les bases es van esmenar i publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 7614 de 8 de maig de 2018, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 9 de
maig de 2018 i a la Gaseta Municipal el 7 de maig de 2018.
Vista la incidència que consta a l’informe de la Directora de Recursos Humans de l’Institut, de
17 de maig de 2018 i a l’informe jurídic de la Secretària Delegada de 17 de maig de 2018,
relativa a la manca de publicació de la convocatòria de referència al Boletín Oficial del Estado.
Vist el que disposa l’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, cal procedir a esmenar la publicació de
la convocatòria de referència, motiu pel qual la Comissió de Govern en data de 24 de maig de
2018 ha adoptat el següent acord:
“(31/2018-SF_OP) Esmenar l’expedient 31/2018-SF_OP, relatiu a la convocatòria de l’oferta
pública d’ocupació parcial de 2017, de Parcs i Jardins, Institut Municipal, de nou places de la
categoria de tècnic 2 (branca agrícola), per a l’exercici de 2018, en el sentit de publicar
l’anunci de la convocatòria al Boletín Oficial del Estado, d’acord amb el que disposa l’article 76
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals, i pels motius que consten en l’informe jurídic de 17 de maig de 2018 que
es dóna per reproduït íntegrament als efectes de motivació.
Atorgar nou termini de presentació d’instàncies de 20 dies naturals a comptar des de la
publicació d’aquesta esmena al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat
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amb el que disposa l’article 77.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, sens perjudici que les instàncies es
puguin presentar a partir de la primera publicació que es produeixi d’aquesta esmena a
qualsevol dels diaris i/o butlletins oficials.
Considerar que les instàncies presentades entre el 15 de maig de 2018 i la primera publicació
de la present esmena a qualsevol dels diaris i/o butlletins oficials estan presentades fora de
termini, atès que el període de presentació d’instàncies va finalitzar el 14 de maig de 2018, i
la primera publicació d’aquesta esmena obrirà un nou període de presentació.
Publicar el present acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al Boletín Oficial del Estado.”
Contra aquest anunci, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant de l’òrgan que
l’ha adoptat, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la seva publicació o es
pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del Contenciós
Administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seva publicació. El
recurs potestatiu de reposició s’haurà de resoldre i notificar en el termini d’un mes. El termini
per interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del dia
següent a la publicació d’aquest anunci. Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de
reposició, que s’entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l’endemà a la
seva interposició sense que s’hagi resolt expressament, es pot interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s’hagi produït la
desestimació tàcita. També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.
Barcelona, 30 de maig de 2018. La secretària delegada, p.d. 16/10/2015, Rosa Martín Niubó.
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