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IDENTIFICACIÓ
Modificació de les "BASES ESPECÍFIQUES PER A LA SELECCIÓ DE QUINZE PLACES
D'ADMINISTRATIU/IVA, GRUP DE CLASSIFICACIÓ C, SUBGRUP C1, VACANTS A LA PLANTILLA DE
PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE LA GARRIGA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ
LLIURE" per l'adopció de mesures de protecció contra el covid-19 durant les proves del procés
selectiu
ANTECEDENTS
Primer. En sessió de Junta de Govern Local de data 10 de maig del corrent s’adoptà, entre
d’altres, l’acord d’aprovació de les bases específiques del procés de selecció per a la cobertura
15 places d’administratius/ives, de l’Escala d’Administració Generals de l’ajuntament de la
Garriga.
En el mateix acord s’aprovà també la convocatòria de l’esmentat procés selectiu.
Segon. Les bases foren publicades íntegrament en el BOP de Barcelona de 17 de maig del
corrent, així com en la seu electrònica de la corporació.
Tercer. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i efectuats els corresponents
tràmits de revisió previstos en les bases de la convocatòria, mitjançant Resolució d’Alcaldia
número 1259 de 23 d’agost del corrent s’aprova la llista definitiva de persones admeses i
excloses del procés de referència.
Quart. El punt tercer de la part resolutiva de la Resolució d’Alcaldia esmentada en l’apartat
anterior, establí tot un conjunt de mesures a adoptar dirigides a la lluita contra la propagació
del covid-19 i a garantir la salut dels participants durant el desenvolupament de les proves.
No obstant això, la constant evolució de les mesures sanitàries a adoptar, la conciliació entre
del dret de protecció a la salut i els principis d’igualtat, mèrit i capacitat que regeixen l’accés a
la funció pública i, per últim, l’agilitat a l’hora d’ordenar el desenvolupament dels processos
selectius fa aconsellable la revisió d’aquestes mesures.
En aquests termes, és procedent modificar en part les bases de la convocatòria en el sentit
d’afegir una clàusula Desena respecte situacions d’embaràs de risc o part, i una clàusula
Onzena dedicada a les mesures a adoptar arran de la situació sanitària vinculada al covid-19.
Cinquè. La competència d’aprovar les Bases de les proves per a la selecció de personal va ser
delegada a la Junta de Govern Local pel decret d’Alcaldia de 28 de juny de 2019 però tenint en
compte la urgència de l’actuació alcaldia pot avocar puntualment aquesta competència,
d’acord amb l’article 10 de la Llei 40/2015, de Règim jurídic del sector públic.
FONAMENTS JURÍDICS
L’article 70 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la
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Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que regula l’Oferta Pública d’Ocupació.
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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L’article 63 i següents 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 funcionari.
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.
Vist que aquesta competència va ser delegada a la Junta de Govern Local pel decret d’Alcaldia
de 28 de juny de 2019 però tenint en compte la urgència de l’actuació alcaldia pot avocar
puntualment aquesta competència, d’acord amb l’article 10 de la Llei 40/2015, de Règim jurídic
del sector públic.
L’article 116 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per R.D.2568/1986, de 28 de novembre, estableix que l’òrgan delegant podrà avocar en
qualsevol moment la competència delegada, de conformitat amb la legislació vigent de
procediment administratiu comú.
Per tot això
RESOLC
Primer. Avocar puntualment la competència prèviament delegada a la Junta de Govern Local, i
aprovar la modificació de les “BASES ESPECÍFIQUES PER A LA SELECCIÓ DE QUINZE PLACES
D’ADMINISTRATIU/IVA, GRUP DE CLASSIFICACIÓ C, SUBGRUP C1, VACANTS A LA PLANTILLA DE
PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ
LLIURE” aprovades en sessió de Junta de Govern Local de 10 de maig, consistent en afegir la
base Desena i la base Onzena amb el redactat següent:
<< Desena.- EMBARÀS DE RISC O PART
Si a causa d'una situació degudament acreditada d'embaràs de risc o de part, alguna de les
aspirants no pogués completar el procés selectiu o realitzar algun exercici d'aquest, la seva
situació quedarà condicionada a la finalització del procés i a la superació de les fases que
haguessin quedat ajornades.
La realització d'aquestes proves no podrà comportar una demora que menyscabi el dret de la
resta dels aspirants a una resolució del procés ajustada a temps raonables, la qual cosa haurà
de ser valorat pel Tribunal. En tot cas, la realització de les citades proves tindrà lloc abans de la
publicació de la llista d'aspirants que han superat el procés selectiu.
Onzena.- SITUACIÓ SANITÀRIA VINCULADA AL COVID-19
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11.1 Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 segons el parer d'un
metge col·legiat, que se'ls hagi diagnosticat la malaltia i no hagin finalitzat el període
d'aïllament prescrit mèdicament, o que es trobin en període de quarantena domiciliària,
ordenada per l'autoritat sanitària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb
símptomes o diagnosticada de la COVID-19, hauran de complir amb les instruccions dictades
pel Tribunal Qualificador d'acord amb el que ve establert en l’apartat Quart d’aquesta Base.
11.2. Els aspirants que es trobin en alguna de les situacions indicades en l'apartat anterior
hauran de comunicar la seva situació, tan aviat com la coneguin, i en tot cas amb caràcter previ
al dia i hora d'inici de celebració de l'examen, i aportar la documentació acreditativa al Tribunal
Qualificador, tan aviat com disposin d'ella, i en un termini que no podrà ser superior a dos dies
hàbils des del dia de comunicació de la situació, pel mitjà que s'indiqui, per a la seva valoració i
en el seu cas, per a la convocatòria de l'examen en una data posterior. No es valoraran aquelles
situacions comunicades amb posterioritat a l'hora d'inici de la celebració de l'examen, o la
documentació acreditativa del qual s'aporti després de transcorreguts dos dies hàbils des de la
comunicació de la situació.
11.3 En el cas de ser necessari, el Tribunal Qualificador, a fi de garantir els principis de lliure
concurrència, igualtat i no discriminació, així com el normal desenvolupament del procés
selectiu, podrà determinar la realització d'un examen extraordinari que serà anunciat
mitjançant resolució
La realització d'aquesta prova extraordinària no podrà comportar una demora que menyscabi
el dret de la resta dels aspirants a una resolució del procés ajustada a temps raonables, la qual
cosa haurà de ser valorat pel Tribunal Qualificador
11.4 En tant es mantingui la situació sanitària derivada de la COVID-19 i amb la finalitat de
conciliar el dret a la protecció de la salut amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, que
regeixen l'accés a la funció pública, així com el d'agilitat a l'hora d'ordenar el desenvolupament
dels processos selectius, s'habilita a la Tribunal Qualificador per a l'adopció de quantes
instruccions o resolucions siguin precises en el desenvolupament de les proves o d'alguna de
les seves fases, inclosos la forma, el procediment i l'ordre d'actuació dels aspirants. >>
Tercer. Deixar sense efectes les mesures establertes en l’apartat Tercer de la part resolutiva de
la Resolució d’Alcaldia número 1259 de 23 d’agost del corrent.
Quart. Publicar la present resolució, pel que fa a la modificació de les bases, mitjançant edicte
en el BOBP i fer una referència d’aquesta publicació en el DOGC.
Publicar-la així mateix a la seu electrònica del web municipal per tal de donar per realitzat el
tràmit de notificació a les persones interessades, al tauler d’anuncis electrònic de la corporació
(e-TAULER) i al portal de transparència de l’Ajuntament de la Garriga.
Cinquè. Notificar el present acord al Comitè Unitari de Personal.
Sisè. Donar compte de la present resolució d’alcaldia en la propera sessió que celebri la Junta
de Govern Local.
Ho mana i signa,
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