D’acord amb el que disposen l’article 286.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i l’article 92 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, es dóna coneixement del
Decret d’Alcaldia 969/2019, de 13 de desembre, pel qual s’aprova la modificació
de les bases reguladores de la convocatòria d’un lloc de treball de tècnic/a
d’administració general adscrit a l’àrea de Secretaria – Serveis Jurídics.
DECRET D’ALCALDIA
En expedient de provisió definitiva en concurs plaça de Tècnic/a d’Administració General
(escala d’Administració General, Subescala Tècnica, grup de funció A, subgrup de funció
A1), adscrit a l’Àrea de Secretaria de l’Ajuntament del Morell, Tarragonès.
Antecedents de fet
1. La plantilla de personal de l’Ajuntament del Morell per a l’exercici de 2020 inclou
una plaça de Tècnic/a d’Administració General, personal funcionari, enquadrada
en l'escala d'Administració General, subescala Tècnica, grup A i subgrup de funció
A1.
2. La plaça compta amb dotació pressupostària, amb les retribucions bàsiques i
complementàries corresponents al grup i subgrup de classificació, i està vinculada
a la descripció del lloc de treball següent:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Denominació del lloc de treball: TAG2
Número de llocs convocats: 1
Adscripció: Secretaria – Àrea de Serveis Jurídics
Tipus de lloc: singularitzat
Règim jurídic: funcionari/ària de carrera
Escala: Administració General
Subescala: Tècnica
Categoria: Superior
Classificació: subgrup de funció A1
Categoria: Tècnic/a superior
Nivell de destí: 22
Retribucions complementàries: les fixades en el pressupost vigent.
Sistema de provisió: mobilitat interadministrativa

3. Per Decret d'Alcaldia 337/2020, de 19 de maig, es va aprovar l'oferta d'ocupació
pública per a l'any 2020, la qual fou publicada al BOP de 22 de maig de 2020 i al
DOGC de 25 de maig de 2020. Una de les places ofertades era la de Tècnic/a
d’Administració General, codi TAG2.
4. Per Decret d’Alcaldia 418/2020, de 20 de juliol, es va aprovar les Bases que han
de regir la provisió definitiva en concurs de plaça de Tècnic/a d’Administració
General, (escala d’Administració General, subescala Tècnica, grup de funció A,
subgrup de funció A1), adscrit a l’Àrea de Secretaria de l’Ajuntament del Morell,
així com la seva convocatòria.
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5. Aquestes bases s’han sotmès a informació pública a través de la publicació al
DOGC de 9 de juliol de 2020 i al BOPT de 10 de juliol de 2020.
Fonaments de dret
S’ha detectat un error material contingut en la transcripció de la base 4 de les Bases
reguladores d’aquest procés selectiu, segons la qual s’estableix com a condició i requisit
de participació tenir la condició de funcionari/funcionària de carrera, pertanyent a l’Escala
d’Administració General, Subescala Tècnica, Classe Superior (Subgrup de Classificació A1),
amb una antiguitat mínima de dos anys.
A aquest requisit mínim a la vegada se li atorgava la puntuació màxima en la base 7.1.3
sota el criteri de permanença de fins a 24 mesos, de manera que en document posterior
es va esmenar aquest error material, però el document que erròniament es va sotmetre a
signatura de l’Alcaldia era l’anterior.
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques estableix que les Administracions Públiques poden rectificar,
així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
En consideració als anteriors antecedents i fonaments de Dret, aquesta Alcaldia, en ús de
les facultats conferides per la vigent legislació de règim local,
Resol:
Primer.- Esmenar l’error material contingut a la base 4 de les Bases que han de regir la
provisió definitiva en concurs de plaça de Tècnic/a d’Administració General, (escala
d’Administració General, subescala Tècnica, grup de funció A, subgrup de funció A1), de
manera que on diu:

1.
2.

Ser funcionari/funcionària d’Administració Local.
Tenir la condició de funcionari/funcionària de carrera, pertanyent a l’Escala
d’Administració General, Subescala Tècnica, Classe Superior (Subgrup de
Classificació A1), amb una antiguitat mínima de dos anys.”

Ha de dir:
“Les persones que concorrin a aquesta convocatòria hauran de reunir els següents
requisits :
1.
2.

Ser funcionari/funcionària d’Administració Local.
Tenir la condició de funcionari/funcionària de carrera, pertanyent a l’Escala
d’Administració General, Subescala Tècnica, Classe Superior (Subgrup de
Classificació A1), amb una antiguitat mínima d’un any.”

Segon.- Donar publicitat a la modificació de les bases mitjançant edicte al Butlletí Oficial
de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica
municipal de l’Ajuntament del Morell, amb indicació expressa de què aquesta modificació
no altera els terminis en curs de la convocatòria.
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“Les persones que concorrin a aquesta convocatòria hauran de reunir els següents
requisits :

Tercer.- Sotmetre simultàniament la modificació de les bases aprovades per Decret
d’Alcaldia 418/2020, de 20 de juliol, a informació pública durant 20 dies naturals, a
comptar des de l’endemà de la seva publicació al DOGC, per al seu examen i presentació
d’al·legacions.
Quart .- Fer avinent que, contra l’anterior aprovació, es pot interposar:
Recurs Contenciós Administratiu davant el Jutjat d’aquesta classe de Tarragona
que per torn correspongui, a interposar en el termini de dos mesos comptats del
dia següent al de la publicació de les Bases i convocatòria, i alternativa i
potestativament,
Recurs de Reposició davant l’Alcaldia, a interposar en termini d’un mes comptat
igualment del dia següent al de la publicació de les Bases i convocatòria,
, a banda de qualsevol altres que s’estimin pertinents.
Cinquè.- Sense perjudici de la seva immediata executivitat, d’aquesta resolució es donarà
compte al Ple en la propera sessió ordinària que es celebri.

Eloi Calbet Ferran
Alcalde
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