Per resolució d’alcaldia número 3185/2021 de data 8 de noviembre, es va aprovar deixar sense
efecte la convocatòria per a cobrir mitjançant comissió de serveis el lloc de treball de Tècnic de
Recursos Humans, grup A, subgrup A2, convocat per decret de l’alcaldia 2021-2759.
El text íntegre de la resolució és el següent:
“Antecedents
1. Amb motiu de la jubilació del tècnic de recursos humans, es va incoar expedient per a la
provisió provisional d’aquest lloc de treball mitjançant comissió de Serveis, motiu pel qual es
va dictar el decret de l’alcaldia 2021-2759 de 27 de setembre i es van publicar les bases en
el BOP de Tarragona de 29 de setembre de 2021.
2. Durant el termini de presentación de sol·licituds consten presentades un total de tres.
3. S’ha detectat una errada en les bases de la convocatòria publicades en el BOP de
Tarragona, en les que es definia el lloc de treball a cobrir provisionalment com del subgrup
A2, quan havia d’indicar del Subgrup A1, de conformitat amb la RLT vigent.
Fonaments de dret
1. La Legislació aplicable és la següent:
— L'article 85 de la refundició en un text únic dels preceptes de determinats textos legals
vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovada per Decret Legislatiu 1/1997, de
31 d'octubre.
— Els articles 185 a 189 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat
per Decret 214/1990, de 30 de juliol.
— L'article 64 del Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració
General de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris
Civils de l'Administració General de l'Estat aprovat per Reial decret 364/1995, de 10 de març.
— El Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat pel Reial decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
— L'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
2. L’article 64 del Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General
de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de
l'Administració General de l'Estat aprovat per Reial decret 364/1995, de 10 de març exigeix
que el lloc de treball que quedi vacant es cobreixi mitjançant funcionari que reuneixi els
requisits establerts en la relació de llocs de treball. En el mateix sentit, l’article 186 a), que
parla de l’exercici temporal d’un lloc inclos en la relació de llocs de treball.
3. Constatat l’error en les bases publicades, que feien referència a personal funcionari del
subgrup A2, quan la RLT exigeix subgrup A1, escau deixar sense efecte le procediment,
sense perjudici d’iniciar a la major brevetat el procediment que correspongui per la provisió
temporal d’aquest lloc de treball.
Primer. Constatat l’error en els requisits exigits al lloc de treball, deixar sense efecte l’expedient
7351/2021 per a la provisió temporal, mitjançant comissió de serveis, del lloc de treball de tècnic
de recursos humans, grup A, subgrup A2, convocat per decret de l’alcaldia 2021-2759, sense
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ANUNCI, pel qual s’aprova deixar sense efecte la convocatòria per a la provisió provisional del
lloc de tècnic de recursos humans per errada en la definició de les característiques del lloc de
treball a cobrir.

perjudici d’iniciar a la major brevetat el procediment que correspongui per a la provisió temporal
d’aquest lloc de treball.
Segon. Publicar aquesta resolució, amb indicació dels recursos que escaiguin, en el BOP de
Tarragona, en el tauler d'anuncis de la corporació i a la seva pàgina web, publicació que té tots
els efectes de notificació als interessats d'acord amb allò que estableix l'article 45.1b) de la llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.”
L'acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs
contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona en el
termini de dos mesos.Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l'òrgan
titular legal de la competència en el termini d'un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret
Pere Virgili Domínguez, Alcalde.
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