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IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses del concurs oposició per a la
selecció d'una plaça d'auxiliar tècnic/a de Via Pública reservada a persones amb discapacitat, un
cop resolta reclamació
ANTECEDENTS
Mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 18 d’octubre de 2019 es va aprovar la llista
definitiva de persones admeses i excloses del concurs oposició per a la selecció d'una plaça
d'auxiliar tècnic/a de Via Pública reservada a persones amb discapacitat.
En data 21 d’octubre de 2019 el senyor Victor Labrador Fernández presenta instància amb
número de registre d’entrada E/10486/2019 en la que exposa que ha quedat exclòs del procés
per no presentar el Dictamen EVO abans de finalitzar el termini de presentació d’esmenes, és a
dir, com a màxim el dia 15/10/19. Aquest document li han expedit el mateix dia 15/10/19 amb
la impossibilitat de presentar-ho en l’esmentat termini, però el presenta abans de realitzar la
primera prova.
FONAMENTS JURÍDICS
La base segona, punt d, de les bases específiques de la convocatòria estableix que “caldrà
adjuntar en el moment de formalitzar la sol·litud, i com a màxim abans de començar la
primera prova, un dictamen vinculant de les seves condicions psíquiques o físiques o sensorials,
expedit per l’equip multiprofessional de valoració i orientació de persones disminuïdes (EVO)
del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, de conformitat
amb el que disposa la normativa vigent sobre accés a la funció pública de les persones amb
discapacitat”.
La base novena de les bases específiques de la convocatòria estableix que la convocatòria, les
bases i els actes administratius que es derivin i/o les actuacions del Tribunal podran ser
impugnats per les persones interessades en els casos i formes previstes en la Llei 39/2015, de 1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tot això
sense perjudici d’altres recursos dels quals pugui valer-se per a la defensa del seu dret o interès.
Atès el que disposen els articles 55, 56, 60 i 61 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que
regulen els principis rectors i requisits generals dels procediments selectius, els òrgans de
selecció i els sistemes de selecció.
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Atès el que disposen el capítol 3 del Títol 4 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel
qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública, que regula la selecció de personal.
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Atès el que disposa l’article 94 a 98 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, que regulen la selecció del personal interí i
laboral temporal.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1. de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 53 del DL
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i en ús
de les facultats que em són conferides per l’ordenament jurídic vigent,
RESOLC
Primer. Estimar el recurs presentat pel senyor Victor Labrador Fernández ja que a la base
segona, punt d, s’estableix que “caldrà adjuntar en el moment de formalitzar la sol·litud, i com
a màxim abans de començar la primera prova, un dictamen vinculant de les seves condicions
psíquiques o físiques o sensorials, expedit per l’equip multiprofessional de valoració i
orientació de persones disminuïdes (EVO) del Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent sobre accés a
la funció pública de les persones amb discapacitat”.
En conseqüència, i degut a que el senyor Labrador ha presentat el Dictamen EVO abans de
realitzar la primera prova, fixada pel dia 22 d’octubre de 2019, esdevé admès al procés.
Segon. Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses del concurs oposició per a la
selecció d'una plaça d'auxiliar tècnic/a de Via Pública reservada a persones amb discapacitat, un
cop resolta la reclamació presentada pel senyor Victor Labrador Fernández, d’acord amb el
següent detall:
Relació de persones admeses
DADES ASPIRANTS
CARDONA XIPELL, IGNASI
LABRADOR FERNANDEZ, VICTOR
MACHADO HERNANDEZ, JUAN JOSE
PARERA FERRER, JOSE ANTONIO
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Tercer. Publicar el present decret a la seu electrònica i al taulell d’edictes (e-tauler) i notificar
al senyor Victor Labrador Fernandez i al Comitè Unitari de Personal de conformitat amb la
legislació vigent.

Ho mana i signa,

En dona fe,

F_FIRMA_12

F_FIRMA_62

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
25-10-2019 11:09:00

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
25-10-2019 11:46:00
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