
 
 
 
 

 
 

 
PROPOSTA DE L’ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
Ple, 24 de març de 2021 
 
Resoldre el recurs de reposició interposat pel Col·legi de Terapeutes 
Ocupacionals de Catalunya contra l’Acord del Ple del Consell Comarcal de 
27 de gener de 2021, d’aprovació de la convocatòria i les bases per a 
seleccionar uns llocs de treball temporals 
 

Persones i valors 
EXP: X2021002494 

 
 

RELACIÓ DE FETS 
 
El 22 de març de 2021, el cap del serveis jurídics del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, senyor Jordi Vendrell i Ros, ha emès l’informe següent:  

 
“RELACIÓ DE FETS 

  
1. El 27 de gener de 2021, el Ple del Consell Comarcal aprovà la convocatòria i les bases per a 

seleccionar els llocs de treball temporals, entre d’altres, següents:  
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
- Una plaça de tècnic/a orientador/a laboral de la Fitxa 40.1 – Itineraris d’inserció 
adreçats a persones destinatàries de la RMI., del grup de classificació A2 subescala 
tècnica de gestió, escala d'administració general, de la plantilla del personal laboral 
temporal del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Desenvolupament Local. 
 
SOU BRUT: 32.181,32 € 
 
El sistema de selecció i provisió d’aquestes places serà per concurs oposició i torn lliure. Les 
tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les funcions 
següents: 
 
1) Difondre informació sobre ocupació a les entitats de la comarca 
2) Sol•licitar projectes d’ocupació, estructuració i elaboració tècnica i econòmica 
3) Participació en el procés de selecció dels tècnics i de participants als programes 
4) Control i coordinació dels projectes d’ocupació de l’entitat 
5) Control de les despeses dels projectes 
6) Justificacions tècniques i econòmiques dels projectes 
7) Cerca d’empreses o autònoms per la formació 
8) Elaboració d’informes per sol•licituds, acceptacions, contractacions, pagaments, 

justificacions, revocacions 
9) Atendre els requeriments de documentació 
10) Atendre auditories 
11) Convocar, assistir, redactar actes de reunions de la xarxa LISMIVO 

 
 

- Una plaça de tècnic/a preparador/a laboral de la Fitxa 40.2 – Itineraris d’inserció 
adreçats a persones amb discapacitat o trastorns de salut mental, del grup de 
classificació A2 subescala tècnica de gestió, escala d'administració general, de la 
plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de 
Desenvolupament Local. 
 



 
 
 
 

 
 

SOU BRUT 32.181,32 € 
 
El sistema de selecció i provisió d’aquestes places serà per concurs oposició i torn lliure. Les 
tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les funcions 
següents: 
 
1) Difondre informació sobre ocupació a les entitats de la comarca 
2) Sol•licitar projectes d’ocupació, estructuració i elaboració tècnica i econòmica 
3) Participació en el procés de selecció dels tècnics i de participants als programes 
4) Control i coordinació dels projectes d’ocupació de l’entitat 
5) Control de les despeses dels projectes 
6) Justificacions tècniques i econòmiques dels projectes 
7) Cerca d’empreses o autònoms per la formació 
8) Elaboració d’informes per sol•licituds, acceptacions, contractacions, pagaments, 

justificacions, revocacions 
9) Atendre els requeriments de documentació 
10) Atendre auditories 
11) Convocar, assistir, redactar actes de reunions de la xarxa LISMIVO 

 
 
Les condicions dels aspirants s’estableixen al segon punt de les Bases esmentades, on 
s’especifica que per ser admès per fer les proves selectives, els aspirants han de reunir els 
requisits i les condicions següents:  
 
/.../ 
 
Plaça de tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 
 
El perfil del tècnic orientador ha de ser de ser llicenciats o diplomats universitaris, 
preferentment en psicologia, pedagogia o psicopedagogia. En el cas que es  disposi d’altres 
titulacions universitàries, es valorarà la formació i l’experiència en l’àmbit de l’orientació i 
inserció. Amb experiència demostrable en orientació i inserció del col·lectiu d’especials 
dificultats prioritàriament perceptors de la Renda Mínima d’Inserció, gestió de projectes i 
coneixement de l’administració pública. 
 

 Plaça de tècnic preparador/a de la Fitxa 40.2: 
 
El perfil del preparador laboral del servei ha de ser de llicenciat o diplomat universitari, 
preferentment en psicologia, pedagogia, psicopedagogia o mestre d'educació especial. En el 
cas que es disposi d'altres titulacions universitàries, es valorarà la formació en l'àmbit de 
l'orientació i inserció professional i és imprescindible l'experiència d'un any com a mínim com a 
preparador o preparadora laboral amb el col·lectiu objecte d'intervenció. Amb experiència 
demostrable en orientació i inserció del col·lectiu d’especials dificultats prioritàriament 
persones amb discapacitat i/o trastorn de salut mental, gestió de projectes i coneixement de 
l’administració pública. 
 
/.../ 
 

2. El 4 de febrer de 2021, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci de 
d’aprovació de la convocatòria i les bases per a seleccionar els llocs de treball temporals 
esmentats en l’apartat precedent.   
 

3. El 26 de febrer de 2021, registre d’entrada núm. E2021003321, el Col·legi de Terapeutes 
Ocupacionals de Catalunya, ha interposat recurs de reposició contra l’Acord del Ple del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental de 27 de gener de 2021, d’aprovació de la convocatòria i 
les bases per a seleccionar els llocs de treball temporals, per raó del qual sol·licita:  

 
ANUL·LI l’apartat 2.c) de la Base 2a de les Bases del procés selectiu relatiu als requisits 
de titulació exigits per a ocupar els llocs de treball de tècnic/a orientador/a laboral i de 



 
 
 
 

 
 

tècnic/a preparador/a laboral; APROVI novament les bases modificant aquest apartat 2.c) 
de la Base 2a en relació a ambdós llocs de treball, i ADDICIONI la titulació de graduat o 
diplomat en teràpia ocupacional com a requisit de titulació per a poder ser admès al procés 
selectiu del lloc de treball de tècnic/a orientador/a laboral i de tècnic/a preparador/a laboral, 
i ATORGUI un nou termini de presentació d’instàncies per poder participar en la selecció 
d’ambdós llocs de treball. 

 
 

4. El 17 de març de 2021, mitjançant el Decret de Presidència núm. 2021PRES000207, s’ha 
aprovat la suspensió del procés de selecció d’una plaça de tècnic/a preparador/a laboral de la 
Fitxa 40.2 –Itineraris d’inserció adreçats a persones amb - discapacitat o trastorns de salut 
mental, del grup de classificació A2 subescala tècnica de gestió, escala d'administració 
general, de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de 
Desenvolupament Local fins a la resolució del recurs de reposició.  

 
5. El 17 de març de 2021, mitjançant el Decret de Presidència núm. 2021PRES000209, s’ha 

aprovat la suspensió del procés de selecció d’una plaça de tècnic/a orientador/a laboral de la 
Fitxa 40.1 –Itineraris d’inserció adreçats a persones destinatàries de la RMI., del grup de 
classificació A2 subescala tècnica de gestió, escala d'administració general, de la plantilla del 
personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Desenvolupament Local 
fins a la resolució del recurs de reposició.  

 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. El recurs de reposició interposat pel Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya contra 

l’acord de Ple de 27 de gener de 2021, d’aprovació de la convocatòria i les bases per a 
seleccionar un llocs de treball temporals, sol·licita la modificació de la base 2a lletra c) de les 
Bases per addicionar la titulació de teràpia ocupacional en la plaça de tècnic orientador/a de la 
Fitxa 40.1 i la plaça de tècnic preparador/a de la Fitxa 40.2 en els termes següents:  

 

- Plaça de tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 
 

El perfil del tècnic orientador ha de ser llicenciat o diplomat universitari, 
preferentment en psicologia, pedagogia, psicopedagogia o terapia ocupacional. En 
el cas que es disposi d’altres titulacions universitàries, es valorarà la formació i 
l’experiència en l’àmbit de l’orientació i inserció. Amb experiència demostrable en 
orientació i inserció del col·lectiu d’especials dificultats prioritàriament perceptors 
de la Renda Mínima d’Inserció, gestió de projectes i coneixement de 
l’administració pública. 

  

- Plaça de tècnic preparador/a de la Fitxa 40.2: 
 

El perfil del preparador laboral del servei ha de ser de llicenciat o diplomat 
universitari, preferentment en psicologia, pedagogia, psicopedagogia, mestre 
d'educació especial o teràpia ocupacional. En el cas que es disposi d'altres 
titulacions universitàries, es valorarà la formació en l'àmbit de l'orientació i inserció 
professional i és imprescindible l'experiència d'un any com a mínim com a 
preparador o preparadora laboral amb el col·lectiu objecte d'intervenció. 
Amb experiència demostrable en orientació i inserció del col·lectiu d’especials 
dificultats prioritàriament persones amb discapacitat i/o trastorn de salut mental, 
gestió de projectes i coneixement de l’administració pública. 

 
La pètita del recurs finalitza amb la sol·licitud d’un nou termini de presentació d’instàncies per 
poder participar en la selecció d’ambdós llocs de treball. 
 
Doncs bé, en primer lloc cal dir que les Bases recorregudes no prohibeixen l’accés a les places 
objecte de recurs als graduats, llicenciats o diplomats en teràpia ocupacional, ja que 



 
 
 
 

 
 

expressament disposen la possibilitat d’accés per a altres titulacions universitàries que no 
siguin aquelles que s’hi identifiquen expressament com a preferents.  
 
Nogensmenys, per aquestes altres titulacions s’estableixen condicions d’accés diferents. 
 
És en aquest sentit que, un cop analitzats els íters curriculars, les competències i els plans de 
formació dels terapeutes ocupacionals, els motius que al·lega la recorrent en el seu escrit 
s’han d’estimar en la mesura que, tenint en compte el contingut funcional de les places 
convocades de tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 i de  tècnic preparador/a de la Fitxa 40.2, no 
es poden exigir condicions addicionals per a l’admissió als graduats o diplomats en aquesta 
titulació, contràriament es produiria un greuge que vulneraria els principis d’igualtat, mèrit i 
capacitat.    
 
La jurisprudència fixa amb claredat que sobre el principi d’exclusivitat i monopoli competencial 
ha de prevaler el principi de llibertat d’accés amb idoneïtat, així entre d’altres, la Sentència del 
Tribunal Suprem de 13 de novembre de 2006:  

“…en la jurisprudencia se detecta una clara tendencia a que sobre el principio de exclusividad 
y monopolio competencial prevalezca el principio de libertad de acceso con idoneidad. Una 
nueva muestra de ello se encuentra en la sentencia de esta Sala de 10 de abril de 2006 
(casación 2390/01) EDJ 2006/43087, de la que extraemos el siguiente párrafo: 

... La jurisprudencia se orienta en el sentido de atender fundamentalmente al nivel de 
conocimientos que se derivan de los títulos profesionales pero huyendo de la determinación de 
una competencia exclusiva general (sentencias de este Tribunal de 29 de abril de 1995 EDJ 
1995/2515 EDJ 1995/2515 , 25 de octubre de 1996 o 15 de abril de 1998), y como dice la 
sentencia de este Tribunal de 19 de diciembre de 1996 EDJ 1996/10387 , debe declararse que 
los diferentes Técnicos pueden actuar de acuerdo con la capacidad profesional que acrediten 
sus títulos, sin que sea indispensable que actúe siempre el profesional estrictamente 
especialista;"y como pone de relieve la sentencia de este mismo Tribunal de 27 de mayo de 
1998 EDJ 1998/5408 se confirma la sentencia recurrida que manifiesta que "reiterada 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la que se viene a afirmar que frente al principio de 
exclusividad debe prevalecer el de libertad con idoneidad, ya que al existir una base de 
enseñanzas comunes entre algunas ramas de enseñanzas técnicas éstas dotan a sus 
titulados superiores de un fondo igual de conocimientos técnicos que, con independencia de 
las distintas especialidades, permiten el desempeño de puestos de trabajo en los que no sean 
necesarios unos determinados conocimientos sino una capacidad técnica común y genérica 
que no resulta de la situación especifica obtenida sino del conjunto de los estudios que se 
hubieran seguido". 

Així mateix, la sentència del Tribunal Suprem Sala 3a, sec. 7a, de 5 de març de 2007, recurs 
426/2002, quan diu:  
 
“Aunque ya hemos visto que la Diputación General de Aragón no se refiere específicamente a 
ninguno de los apartados del artículo 88.1 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, es 
obligado suponer que los dos motivos de casación se formulan al amparo de lo previsto en el 
artículo 88.1.d/ de dicha Ley. Y ambos deben ser examinados conjuntamente ya que 
responden a un mismo argumento de impugnación. 

En efecto, en el primer motivo de casación se aduce la infracción de las normas aplicables 
para resolver las cuestiones objeto de debate, y, en particular, la infracción de lo dispuesto en 
el artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de reforma de la Función Pública 
EDL 1984/9077 , sobre la potestad de autoorganización de la Administración, en relación con 
los artículos 24, 35.1.1ª y 35.1.3ª del Estatuto de Autonomía de Aragón . Y luego en el motivo 
segundo se alega la quiebra de la jurisprudencia aplicable para resolver la cuestión objeto de 
debate, citándose en particular la sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de marzo de 1998 
y la de esta Sala de 21 de diciembre de 2000. 

Ambos motivos de casación deben ser desestimados pues la sentencia recurrida 
EDJ 2001/74483 en ningún momento niega ni cuestiona las potestades auto-organizativas de 
la Diputación General de Aragón . Lo que se hace en el fundamento tercero de la sentencia 
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recurrida, a base de reproducir lo que la Sala de Zaragoza había razonado y resuelto en casos 
anteriores, es explicar de manera suficiente el alcance y los límites de las potestades 
organizativas de la Administración en este ámbito, señalando que la discrecionalidad no puede 
convertirse en arbitrariedad y que, por ello, a la hora de establecer las condiciones exigibles 
para el desempeño de puestos de trabajo no cabe establecer requisitos de titulación 
injustificados ni exigir una formación técnica que no guarde correspondencia con el contenido 
o las funciones propias del puesto de trabajo. 

También señala la sentencia recurrida EDJ 2001/74483 que las orientaciones actuales van 
perfilando posturas de carácter general que huyen de consagrar monopolios profesionales en 
razón exclusiva del título ostentado, para asentar los criterios delimitadores de las funciones 
dichas en la competencia que emane de los estudios que determinan el título habilitante y que 
la doctrina jurisprudencial -se citan las sentencias de esta Sala de 15 de octubre de 1990 
EDJ 1990/9330 y 27 de mayo de 1998 EDJ 1998/5408 - ha rechazado el monopolio de 
competencias a favor de una profesión técnica superior predeterminada al mantener la 
necesidad de dejar abierta la entrada a todo título facultativo oficial que ampare un nivel de 
conocimientos técnicos. 

El planteamiento de la sentencia recurrida EDJ 2001/74483 es acertado, y aparte de las dos 
sentencias que en ella se citan cabe mencionar en ese mismo sentido las sentencias de esta 
Sala y Sección 7ª de 21 de octubre de 1987, 27 de mayo de 1980, 8 de julio de 1981, 1 de 
abril de 1985, 27 de octubre de 1987, 9 de marzo de 1989, 21 de abril de 1989, 14 de enero de 
1991 y 5 de junio de 1991 EDJ 1991/5962, así como las del Tribunal Constitucional SsTC 
50/1986 EDJ 1986/50, 10/1989 EDJ 1989/492, 27/1991 EDJ 1991/1553, 76/1996 
EDJ 1996/1723 y 48/1998 EDJ 1998/2927. 

Y después de exponer esa doctrina, la sentencia recurrida EDJ 2001/74483, de nuevo 
mediante remisión a lo razonado en resoluciones anteriores de la propia Sala de Zaragoza, 
pone de manifiesto que en lo que se refiere a los dos puestos controvertidos -las Jefaturas de 
Servicio de Protección Ambiental y de Residuos Industriales- en la Relación de Puestos de 
Trabajo del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente únicamente se hace mención a 
que sus funciones son las "propias del puesto" en materia de protección ambiental o en 
materia de residuos industriales, sin mayor especificación, y sin que tampoco exista constancia 
en el expediente administrativo remitido, ni se haya aportado a los autos informe o motivación 
alguna para explicar que se haya optado por la titulación de Ingeniero Industrial con exclusión 
de otras como, en este caso, la de Ingeniero de Montes. 

En consecuencia, la decisión que se adopta en la sentencia recurrida EDJ 2001/74483 -que 
anula la Relación de Puestos de Trabajo y las órdenes de convocatoria impugnadas en lo que 
se refiere a la titulación exigida para el acceso a los dos puestos mencionados- encuentra 
respaldo en la doctrina jurisprudencial a la que hemos aludido, sin que se albergue en dicha 
sentencia ninguna infracción de las potestades organizativas de la Administración.” 

I més recentment, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 939/2020 
de 2 de març de 2020, que resol a favor del Col·legi de geògrafs i conclou que:  

  
En consecuencia, siendo que los Geógrafos tienen competencia en Medio Ambiente y que no 
se ha justificado ni en vía administrativa ni en autos que su titulación no les habilite para 
ejercer el contenido funcional del puesto de trabajo convocado ni, aun estando habilitados para 
ello, exista una justificación razonable que lleve al Tribunal a la conclusión de la conformidad a 
Derecho de las bases de la convocatoria, este primer motivo de crítica de la Sentencia ha de 
ser rechazado. 
 
Essent així les coses, cal modificar la base 2 lletra c) objecte de recurs per incloure-hi 
expressament en les titulacions preferents de la plaça de tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 i 
de la plaça de tècnic preparador/a de la Fitxa 40.2, els graduats o diplomats en teràpia 
ocupacional. 

 
Finalment, en la mesura que aquesta situació ha pogut tenir incidència en la decisió sobre la 
participació o no dels terapeutes ocupacionals en els processos de selecció que afecten 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATJ&nref=7d1122f3&producto_inicial=A
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATJ&nref=7c62472&producto_inicial=A
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATJ&nref=7ce1520&producto_inicial=A
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATJ&nref=7d1122f3&producto_inicial=A
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATJ&nref=7c7174a&producto_inicial=A
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATJ&nref=7c232&producto_inicial=A
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATJ&nref=7c51ec&producto_inicial=A
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATJ&nref=7c7611&producto_inicial=A
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATJ&nref=7cc6bb&producto_inicial=A
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATJ&nref=7ceb6f&producto_inicial=A
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATJ&nref=7d1122f3&producto_inicial=A
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATJ&nref=7d1122f3&producto_inicial=A


 
 
 
 

 
 

aquest recurs i per a garantir el principi d’igualtat, és menester atorgar un nou termini de 
presentació de sol·licituds.  
 

2. L’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions publiques, estableix que els actes administratius que posin fi a la via 
administrativa poden ser recorreguts potestativament en reposició davant el mateix òrgan que 
els hagi dictat o ser impugnats  directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. 
 

Per això, INFORMO: 
 
1. Estimar el recurs de reposició interposat pel Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de 

Catalunya contra l’Acord del Ple del Consell Comarcal de 27 de gener de 2021, d’aprovació de 
la convocatòria i les bases per a seleccionar uns llocs de treball temporals, en el sentit 
següent:  
 
a) Incloure expressament en les titulacions preferents de la plaça de tècnic orientador/a de la 

Fitxa 40.1 i de la plaça de tècnic preparador/a de la Fitxa 40.2, els graduats o diplomats en 
teràpia ocupacional. 
 

b) Atorgar un nou termini de presentació de sol·licituds pels processos de selecció de la 
plaça de tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 i de la plaça de tècnic preparador/a de la Fitxa 
40.2.  

 
2. Modificar l’acord de Ple de 27 de gener de 2021, d’aprovació de la convocatòria i les bases per 

a seleccionar un llocs de treball temporals, en el sentit següent:  
 
A la base 2a lletra c), on diu:  
 

 Plaça de tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 
 
El perfil del tècnic orientador ha de ser de ser llicenciats o diplomats universitaris, 
preferentment en psicologia, pedagogia o psicopedagogia. En el cas que es  disposi d’altres 
titulacions universitàries, es valorarà la formació i l’experiència en l’àmbit de l’orientació i 
inserció. Amb experiència demostrable en orientació i inserció del col·lectiu d’especials 
dificultats prioritàriament perceptors de la Renda Mínima d’Inserció, gestió de projectes i 
coneixement de l’administració pública. 
 

 Plaça de tècnic preparador/a de la Fitxa 40.2: 
 
El perfil del preparador laboral del servei ha de ser de llicenciat o diplomat universitari, 
preferentment en psicologia, pedagogia, psicopedagogia o mestre d'educació especial. En el 
cas que es disposi d'altres titulacions universitàries, es valorarà la formació en l'àmbit de 
l'orientació i inserció professional i és imprescindible l'experiència d'un any com a mínim com a 
preparador o preparadora laboral amb el col·lectiu objecte d'intervenció. Amb experiència 
demostrable en orientació i inserció del col·lectiu d’especials dificultats prioritàriament 
persones amb discapacitat i/o trastorn de salut mental, gestió de projectes i coneixement de 
l’administració pública. 
 
 
Ha de dir:  
 

 Plaça de tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 
 
El perfil del tècnic orientador ha de ser de graduats, llicenciats o diplomats universitaris, 
preferentment en psicologia, pedagogia, psicopedagogia o terapia ocupacional. En el cas que 
es  disposi d’altres titulacions universitàries, es valorarà la formació i l’experiència en l’àmbit de 
l’orientació i inserció. Amb experiència demostrable en orientació i inserció del col·lectiu 



 
 
 
 

 
 

d’especials dificultats prioritàriament perceptors de la Renda Mínima d’Inserció, gestió de 
projectes i coneixement de l’administració pública. 
 

 Plaça de tècnic preparador/a de la Fitxa 40.2: 
 
El perfil del preparador laboral del servei ha de ser de graduat, llicenciat o diplomat universitari, 
preferentment en psicologia, pedagogia, psicopedagogia, mestre d'educació especial o terapia 
ocupacional. En el cas que es disposi d'altres titulacions universitàries, es valorarà la formació 
en l'àmbit de l'orientació i inserció professional i és imprescindible l'experiència d'un any com a 
mínim com a preparador o preparadora laboral amb el col·lectiu objecte d'intervenció. Amb 
experiència demostrable en orientació i inserció del col·lectiu d’especials dificultats 
prioritàriament persones amb discapacitat i/o trastorn de salut mental, gestió de projectes i 
coneixement de l’administració pública. 
 

3. Atorgar un nou termini de 15 dies hàbils per presentar les sol·licituds de participació dels 
processos de selecció de la plaça de tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 i de la plaça de tècnic 
preparador/a de la Fitxa 40.2, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci 
d’aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, fent constar de forma 
expressa que les sol·licituds que ja s’haguessin presentat es consideren vàlidament 
presentades sens perjudici de la decisió sobre llur admissió o exclusió, d’acord amb els 
requisits de participació establerts a les Bases.” 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’acord del Ple del Consell Comarcal de 27 de gener de 2021, d’aprovació de la 

convocatòria i les bases per a seleccionar uns llocs de treball temporals publicat el 4 
de febrer de 2021 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 

2. L’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions publiques, estableix que els actes administratius que posin fi a la 
via administrativa poden ser recorreguts potestativament en reposició davant el 
mateix òrgan que els hagi dictat o ser impugnats  directament davant l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
Per això, PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Estimar el recurs de reposició interposat pel Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de 

Catalunya contra l’Acord del Ple del Consell Comarcal de 27 de gener de 2021, 
d’aprovació de la convocatòria i les bases per a seleccionar uns llocs de treball 
temporals, en el sentit següent:  
 
a) Incloure expressament en les titulacions preferents de la plaça de tècnic 

orientador/a de la Fitxa 40.1 i de la plaça de tècnic preparador/a de la Fitxa 40.2, 
els graduats o diplomats en teràpia ocupacional, en els termes establerts per 
acord de Ple.  
 

b) Atorgar un nou termini de presentació de sol·licituds pels processos de selecció de 
la plaça de tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 i de la plaça de tècnic preparador/a 
de la Fitxa 40.2, en els termes establerts per acord de Ple.  

 
2. Notificar aquest acord al Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya i a les 

persones que ja haguessin presentat llur sol·licitud de participació en el procés de 
selecció.  

 
Document signat electrònicament. 
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