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Resolució d’Alcaldia
Identificació
Títol: Mofiicació punt quatre, de la base segona: Habilitacio professional.
Núm. exp.: 37/2021 de Selecció personal temporal Ajuntament
REF.: s/oa

Relació de fets:
Per Resolució de l’Alcaldia número 2021/2341, de 23 de desembre de 2021, es va aprovar la
convocatòria de concurs oposició d’un/a tècnic/a de serveis a les persones- referent d’ocupació
juvenil, grup A2, personal laboral per substitució, de l'Ajuntament de Palafrugell.
En data 5 de gener de 2022 s’han publicat al BOP de Girona número 174, les bases de la
convocatòria que regiran el procés selectiu per concurs oposició per a la selecció d’un/a tècnic/a
de serveis a les persones- referent d’ocupació juvenil, grup A2, personal laboral per substitució.
En data 19 de gener de 2022, registre d’entrada número 2022001021, el Col·legi d’Educadors
Socials, presenta recurs de reposició contra les bases de la convocatòria de concurs oposició
d’un/a tècnic/a de serveis a les persones- referent d’ocupació juvenil, grup A2, personal laboral
per substitució.
Vist l’al·legació presentada, on es sol·licita l’anul·lació de l’apartat quart de la base segona sobre
les condicions de les persones aspirants, ordenant-se la inclusió de l’habilitació nacional
professional dels educadors i educadores socials com a supòsit d’admissió.
Vist l’informe de Secretaria.
Fonaments de dret:
Atès el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, així com la Disposició transitòria quarta de
la Llei 15/1996 per la Llei 15/1996, de 15 de novembre, de creació del col·legi d’educadores i
educadors socials de Catalunya.
Resolc:
Primer.- Estimar el recurs de reposició interposat pel Col.legi d’Educadores i Educadors Socials
de Catalunya en data 19 de gener de 2022 (RE núm. 1021) i modificar l’apartat quart de la base
segona en el següent sentit:
“Estar en possessió d’algun dels següents títols: Grau, diplomatura, titulacions que
oficialment siguin equivalents en: psicologia, pedagogia, psicopedagogia, educació
social i/o treball social, o disposar de l’habilitació professional del Col.legi
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya. En el cas de títols equivalents o
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d’altres estats membres de la Unió Europea, les persones aspirants hauran
d’acreditar documentalment l’equivalència o el reconeixement per l’estat espanyol”.
Segon.- Realitzar la corresponent publicació a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Palafrugell.
Tercer.- Notificar aquest acord al Col.legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya.

Ho ha decretat el senyor alcalde, de la qual cosa en dona fe el/la secretari/a municipal.
A Palafrugell en el dia que figura a les respectives signatures electròniques.
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