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2019/00031347H
Unitat de Selecció
Pròrroga de la borsa de treball vigent de la categoria d'ADMINISTRATIU/IVA.
Processos selectius de personal

RESOLUCIÓ

Antecedents
1. Instrucció de la tinenta d’alcalde i regidora de l’Àmbit de de Salut, Participació i Recursos Interns per què
s’ordena la tramitació de l’expedient administratiu per tal de prorrogar, de forma excepcional, la vigència
de la borsa de treball d’administratiu (ref. 369/BT-3/14), a partir del dia 16/11/2019 fins la constitució de la
nova borsa de treball derivada de la convocatòria de 12 places vacants d’aquesta categoria que es troba en
fase de publicació de les persones aspirants admeses i excloses de forma provisional.
2. Atès que la Base 1a de les bases específiques reguladores aprovades per Resolució de data 14/01/2015
(DOGC de 23/01/2015) del procés de borsa de treball ref. 369/BT-3/14, preveu la possibilitat de prorrogar la
Borsa de treball de la categoria professional d’administratiu (C1).
3. Resolució de data 2 de novembre de 2017 què aprova la constitució de la Borsa de treball en la categoria
d’administratiu (exp. 369/BT-3/14), proposada pel Tribunal Qualificador del procés selectiu, i que té
vigència des del dia 16/11/2017 fins el 15/11/2018; així com la gestió de crida de les persones aspirants.
4. Resolució de data 2 d’octubre de 2018 per què es prorroga la Borsa de treball d’administratiu (exp. 369/BT3/14), constituïda per Resolució de data 02/11/2017, pel termini d’un any des del dia 16/11/2018 i fins el
15/11/2019, ambdós inclosos.
5. Atès que aquesta segona pròrroga de la borsa de treball no comporta cap tipus d’increment de despesa
pressupostària.
Fonaments jurídics
1. L’Ajuntament de Badalona ha de seleccionar el seu personal, tant funcionari com laboral, mitjançant
convocatòria pública i pel sistema de concurs, concurs oposició o oposició lliure, d’acord amb els 10, 11 i 55
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel què s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (TREBEP), sobre la selecció de funcionaris interins, personal laboral i accés a l’ocupació
pública.
2. Article 10.2 del TREBEP, disposa que la selecció de funcionaris interins haurà de realitzar-se mitjançant
procediments àgils que respectaran en tot cas els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
3. Article 94.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el reglament de personal al servei de les
Entitats Locals, estableix la possibilitat que l’Ens local pugui convocar un concurs on establir l’ordre de
preferència per proveir les vacants que es produeixin.
4. L’article 125.2 del DL 1/1997, de 31 d’octubre, TU pel que s’aprova la refosa de la legislació vigent en
matèria de Funció Pública de Catalunya, estableix la possibilitat de regular borsa de personal per prestar
serveis amb caràcter temporal per als casos de màxima urgència.
5. Conforme el que preveu l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del regim local, el titular de l’òrgan
competent per la resolució d’aquest expedient es l’alcalde/ssa d’aquest Ajuntament. D’acord amb les
previsions de les Resolucions d’Alcaldia de 20 de juny i 23 de juliol de 2019, correspon a la tinenta d’alcalde
i regidora de l’Àmbit de Salut, Participació i Recursos Interns, l’adopció de resolucions de la seva
competència.
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6. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els responsables dels
departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar els expedients que els correspongui
tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, RESOLC:

PRIMER. Aprovar la pròrroga la Borsa de treball de la categoria d’administratiu (ref. 369/BT-3/14), constituïda
i prorrogada per Resolucions de dates 02/11/2017 i 02/10/2018 respectivament, a partir del dia 16/11/2019 i
fins la constitució de la nova borsa de treball d’aquesta categoria.
SEGON. Publicar aquesta Resolució en el web municipal de la corporació i donar compliment als tràmits
procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon fi i execució dels precedents acords.
TERCER. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i de
conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques, podeu interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un
mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona,
dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació, de conformitat
amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant els
jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a
aquell en què rebi la seva notificació, si aquesta fos expressa, si no ho fos, el termini serà de sis mesos,
comptats a partir del dia següent a la què es produís la desestimació presumpta del recurs.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.
Signatures:
Teresa González Moreno, 2a. Tinent d'alcalde. Regidora de
l'Àmbit de Salut, Habitatge i Recursos Interns. - 11/11/2019
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