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Data de l'acord: 21 de desembre de 2018
Òrgan: Ple
Data de dictamen: 14 de desembre de 2018
Dictamen de comissió: Comissió informativa de Recursos Humans, Ocupació,
Emprenedoria i Assumptes generals
Unitat: SELECCIO
Ref: AGO/amm
Expedient: 8004330008-2018-0012769
Assumpte: Proposta d'aprovació inicial de la modificació de les Bases generals que han de
regir els processos selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de funcionaris
i de personal laboral de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms (2018).

Proposta d'aprovació inicial de la modificació de les Bases generals que han de regir
els processos selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de
funcionaris i de personal laboral de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms (2018).

De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos Humans,
Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals, el PLE per unanimitat ACORDA:

Fets
La Diputació de Tarragona, mitjançant acord del Ple de data 27 de març de 2009, va
aprovar inicialment les bases generals que han de regir els processos selectius per a l’
accés a les places vacants de la plantilla de funcionaris i de personal laboral de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, les quals van declarar-se definitivament
aprovades per decret de la presidència de data 9 de juny de 2009, com sigui que no van
presentar-se al·legacions durant el tràmit d’informació pública.
Les esmentades bases generals, atesa la seva vocació generalista i de permanència i d’
efectes jurídics perllongats en el temps no s’esgoten amb un únic acte administratiu, tenen
la consideració d’ordenança o de reglament local per la qual cosa es va seguir la tramitació
prevista a l’art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
als articles 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Aquestes bases s'han aplicat als processos selectius convocats per la Diputació de
Tarragona i pels seus organismes autònoms des de la seva aprovació. Les esmentades
bases han estat objecte de diferents modificacions puntuals.
La finalitat de l’aprovació d’unes Bases generals per als processos selectius és procurar
regular una forma àgil de tramitar aquests processos, adaptada a les necessitats reals i
actuals de la corporació i de les persones interessades.
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És connatural a les disposicions de caràcter general que es produeixin en el curs de la seva
vigència alteracions i canvis que en el cas de resultar innovacions substancials comporten
la necessitat d’aprovar un nou text.
El canvi que a continuació es proposa és el relatiu a la composició dels tribunals de
selecció i, en concret, a qui ha d'actuar com a president/a d’aquests ja que els diferents
canvis organitzatius, per un costat, i l'increment del nombre de processos selectius, per
l'altra, tant provinents de les ofertes públiques d'ocupació com de les borses de treball i dels
plans d'ocupació fan necessari incrementar el nombre de persones que poden ocupar la
presidència dels tribunals selectius i, en conseqüència modificar l'actual redactat de les
Bases Generals sobre aquesta qüestió.
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En concret, l'art. 8.1.4 de les Bases generals estableix que la presidència dels Tribunals
recaurà en:
a) processos selectius derivats de l'oferta pública d'ocupació així com per a la constitució de
borses de treball:

el/la secretari/ària de la corporació
el/la director/a de l'Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació
la cap de secció de Planificació i Organització de l'Àrea de Recursos Humans i
Polítiques Actives d'Ocupació

b) processos selectius derivats de plans de foment de l'ocupació:

el/la director de l'Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació
la cap de secció d'Ocupació i Emprenedoria de l'Àrea de Recursos Humans i
Polítiques Actives d'Ocupació

Amb l'objectiu més amunt esmentat seria convenient regular que la presidència dels
tribunals qualificadors pugui recaure en:
a) processos selectius derivats de l'oferta pública d'ocupació així com per a la constitució de
borses de treball:

el/la secretari/ària de la corporació o funcionari/ària en qui delegui
el /la cap de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria o funcionari/ària
en qui delegui
la cap de servei de Planificació i Organització de l’Àrea de RH, Ocupació i
Emprenedoria

b) processos selectius derivats de plans de foment de l'ocupació:

el /la cap de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria o funcionari/ària
en qui delegui
la cap de servei de Planificació i Organització de l’Àrea de RH, Ocupació i
Emprenedoria
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En data 3 de desembre de 2018, la Secretaria General ha informat favorablement sobre
aquesta modificació.
S'ha donat compte a la Mesa General de Negociació el dia 5 de desembre de 2018.

Fonaments de dret
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1. De conformitat amb l’art. 33 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, la competència per aprovar les bases generals enteses com a ordenança és
del Ple de la corporació.
2. De conformitat amb l’art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, l’aprovació de les ordenances locals s’ha d’ajustar al procediment següent:
aprovació inicial pel ple; informació pública i audiència a les persones interessades pel
termini mínim de 30 dies perquè es presentin al·legacions i suggeriments, i aprovació
definitiva amb la resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats. En cas que
no se n’hagin presentat, l’acord d’aprovació inicial s’entén adoptat definitivament.
El procediment esmentat és el que ha de tenir-se en compte també en el cas de
modificacions.
3. D’acord amb l’art. 112.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment administratiu
comú de les Administracions públiques, contra les disposicions administratives de caràcter
general no es pot interposar recurs en via administrativa per la qual cosa, si es vol
impugnar l’acord d’aprovació d’aquestes bases, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva publicació.
4. D’acord amb l’article 3.3. del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s'aprova el
règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, s'ha
sol·licitat informe previ a la modificació de les Bases generals que han de regir els
processos selectius per a l'accés a les places vacants de la plantilla de funcionaris i de
personal laboral de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms a la
Secretaria General.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la base 8.1.4 de les Bases generals que han
de regir els processos selectius per a l'accés a les places vacants de la plantilla de
funcionaris i de personal laboral de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms, el qual queda redactat de la manera següent:
La presidència dels tribunals qualificadors recaurà en:
a) processos selectius derivats de l'oferta pública d'ocupació així com per a la constitució de
borses de treball:
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el/la secretari/ària de la corporació o funcionari/ària en qui delegui
el /la cap de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria o funcionari/ària
en qui delegui
la cap de servei de Planificació i Organització de l’Àrea de RH, Ocupació i
Emprenedoria

b) processos selectius derivats de plans de foment de l'ocupació:
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el /la cap de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria o funcionari/ària
en qui delegui
la cap de servei de Planificació i Organització de l’Àrea de RH, Ocupació i
Emprenedoria

Segon.- Exposar al públic la modificació aprovada en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis als efectes de presentar, si
escau, al·legacions en el termini de 30 dies a comptar de l’endemà de l’última publicació.
Tercer.- Declarar que si durant el termini d’exposició pública de la modificació aprovada no
es presenten al·legacions, la modificació de les Bases generals es considerarà
definitivament aprovada i es procedirà a la publicació de l’esmentada modificació en el
Butlletí Oficial de la Província i d’una referència d’aquesta publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Quart.- Notificar l’acord d’aprovació inicial de la modificació de les Bases generals a la
Secció Sindical d’UGT, a la Secció Sindical de CCOO, a la Junta de funcionaris i al Comitè
d'empresa de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
Contra l’acord d’aprovació definitiu es podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació.
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