DECRET 177 / 2016
“Atès que per acord de Junta de Govern de 25 de juliol, es van aprovar les bases i la
convocatòria que han de regir el procés de selecció laboral temporal corresponents a una plaça
vacant de la plantilla del personal laboral d’aquesta entitat, corresponent al Grup A, subgrup A2, i
adscrita al lloc de treball de la RLLT d’aquesta entitat, com a Tècnic/a Mitjà/ana Educador/a
Social dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Baix Llobregat (EAIA V).
Vist que en data 29 d’agost es publica l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
Atès que en data 8 de setembre s’ha rebut recurs de reposició a les bases de la
convocatòria interposat pel Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, d’acord
amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, en concret a la base segona apartat e) corresponent a la titulació exigida
(Diplomatura o grau en Educació Social o equivalent) d’accés a l’esmentada convocatòria i on es
reclama que consti específicament que es poden presentar també els i les professionals amb
habilitació en educació social, en aplicació de la Llei 15/1996, de 15 de novembre de creació del
Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya.
Atès que tot i que es va utilitzar una fórmula genèrica per encabir les situacions amb
cobertura legal no previstes específicament, el no haver especificat la possibilitat d’admissió a la
convocatòria esmentada amb l’habilitació en educació social referida ha pogut restringir l’accés
de candidatures.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals amb data 9 de setembre,
proposant l’estimació del recurs i manifestant la urgència del tràmit atesa la necessària cobertura
del lloc de treball en qüestió.
Vist que els recursos de reposició han de ser resolts inicialment pel mateix òrgan que ha
dictat l’acte impugnat.
Vist però que l’administració té un termini d’un mes per resoldre però no hi ha prevista
sessió de la Junta de Govern dins el termini legal de resolució i que en aquest cas, el silenci
administratiu, de no resoldre’s en temps, perjudicaria al recurrent.
Vist que segons l’acord plenari de 24 de juliol de 2015, la Presidència està facultada de
manera excepcional per exercir les competències de la Junta per raons fonamentades
d’urgència, donant compte a la mateixa.
Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides
HE RESOLT
PRIMER.- Estimar el recurs de reposició interposat pel Col·legi d’Educadores i Educadors
Socials de Catalunya, a les bases de la convocatòria per a la contractació laboral temporal d’un/a
tècnic/a mitjà/ana educador/a social adscrita als Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
del Baix Llobregat, base segona apartat e) corresponent a la titulació exigida (Diplomatura o grau
en Educació Social o equivalent) d’accés a l’esmentada convocatòria, on es reclama que consti

específicament que es poden presentar també els i les professionals amb habilitació en educació
social, en aplicació de la Llei 15/1996, de 15 de novembre de creació del Col·legi d'Educadores i
Educadors Socials de Catalunya.
SEGON.- Modificar en aquest sentit la base segona apartat e) paràgraf primer, amb la redacció
següent:
e) Estar en possessió de la titulació requerida: Títol universitari de grau, Títol de Diplomatura en
Educació Social o equivalent, o disposar de l’habilitació oficial corresponent en educació social,i
estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent en la data en que acaba el termini de
presentació de sol·licituds per prendre part en les proves selectives.
TERCER.- Iniciar un nou termini de presentació d’instàncies durant 10 dies naturals a partir de la
publicació en el BOPB de la modificació indicada.
QUART.- Publicar la modificació indicada en el punt segon d’aquest acord en el BOPB, al taulell
d’edictes i al web de l’entitat.
CINQUÈ.- Comunicar el present Decret al Col.legi d’Educadores i Educadors Socials de
Catalunya.
SISÈ.- Ratificar el present Decret a la propera sessió de la Junta de Govern que se celebri.”
Ho mana i ho signa l’Il.lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau, President del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, a 12 de setembre de 2016.

