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Número de registre 652

AJUNTAMENT DE MONTGAI

Anunci de deixar sense efecte l’aprovació de l’oferta, de les bases, i la convocatòria de la plaça d’auxiliar
administratiu/va de l’Ajuntament de Montgai en el marc del procés d’estabilització temporal

EDICTE

De deixar sense efecte l’aprovació de l’oferta, de la convocatòria i les bases que han de regir la selecció,
mitjançant concurs de mèrits, torn lliure, de la plaça d’auxiliar administratiu/va - c2, amb caràcter de personal
laboral fix de l’ajuntament de Montgai, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal inclosa
en l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal, que també es deixa sense efecte
en allò que fa referència a aquesta plaça

L’Alcaldia de Montgai ha dictat la següent Resolució número 19/2023, de 25 de gener, que es transcriu
literalment, per a general coneixement i efectes:

Resolució d’Alcaldia

De deixar sense efecte l’aprovació de l’oferta, de la convocatòria i les bases que han de regir la selecció,
mitjançant concurs de mèrits, torn lliure, de la plaça d’auxiliar administratiu/va - c2, amb caràcter de personal
laboral fix de l’ajuntament de Montgai, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal inclosa
en l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal, que també es deixa sense efecte
en allò que fa referència a aquesta plaça

Fets

Per Resolució d’Alcaldia número 127/2022, de 26 de maig de 2022, dictada en l’expedient 345/2022, es va
aprovar l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal emparada en la Llei 20/2021,
de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

En la dita Oferta constaven les places que s’indiquen a continuació, habilitació DA 6a de la Llei 20/2021
citada, sistema de selecció concurs de mèrits:

Personal laboral:

GRUP DE

CLASSIFICACIÓ
CATEGORIA LABORAL VACANTS DATA D’ADSCRIPCIÓ SISTEMA D’ACCÉS

C2 Auxiliar Administratiu/va 1 18/03/1991
Concurs (D.A. 6ª Llei

20/2021)

E Netejador/a 1 02/03/2010
Concurs (D.A. 6ª Llei

20/2021)

En data 31 de maig de 2022 es va publicar l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació
temporal en el BOP de Lleida número 104, de 31 de maig de 2022 i, de conformitat amb el que disposa l’art.
57.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les
Entitats Locals, en el DOGC número 8679, de 31 de maig.
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D’acord amb l’anterior, aquest Ajuntament va iniciar expedient per convocar els processos de selecció de la
plaça d’auxiliar administratiu/va - C2 i de la plaça de netejador/a, incloses en l’Oferta pública d’ocupació per
als processos d’estabilització, amb la finalitat de cobrir les places vacants i de reduir l’ocupació temporal en
aquest Ajuntament, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció
de la temporalitat en l’ocupació pública.

De la resolució d’aquests processos no podrà derivar-se, en cap cas, increment de despesa ni d’efectius,
havent d’oferir-se en aquests processos, necessàriament, places de naturalesa estructural que es trobin
ocupades per personal amb vinculació temporal.

En data 19 de desembre de 2022, la Secretaria Intervenció d’aquest Ajuntament va confeccionar les Bases
que han de regir els esmentats processos selectius.

Consta  en  l’Expedient  diligència  de  Secretaria-Intervenció  conforme  es  va  dur  a  terme  la  negociació
col·lectiva de les referides Bases. En aquest sentit, es fa constar en aquesta diligència que en data 19 i 28
de desembre, s’aprova la convocatòria ordinària per al ple ordinari del mes de desembre de 2022 i, hi figura
un punt a l’ordre del dia, que porta per títol adhesió de l’ajuntament de Montgai a l’acord entre CCOO, UGT,
ACM i FMC en relació als criteris generals a aplicar als processos d’estabilització derivats de la Llei 20/2021,
de 28 de desembre, que resultin d’aplicació als ens locals de Catalunya que no disposin de representació
legal  dels  seus  empleats  públics,  motiu  pel  qual  no  s’ha  negociat  directament  amb les  organitzacions
sindicals legitimades la Proposta de Bases del procés d’estabilització d’ocupació temporal de l’Ajuntament
de Montgai.

Per acord de Ple de 28 de desembre de 2022, s’aprova la convocatòria i les bases que han de regir la
selecció, mitjançant concurs de mèrits, torn lliure, de la plaça d’auxiliar administratiu/va, amb caràcter de
personal laboral fix de l’Ajuntament de Montgai, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal
inclosa en l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal.

En data 30 de desembre de 2022, es va publicar l’Anunci d’aprovació de les bases i convocatòria d’una
plaça d’auxiliar administratiu/va en el marc del procés d’estabilització temporal de l’Ajuntament de Montgai,
en el BOP de Lleida número 249, i en el DOGC número 8823D.

A dia d’avui, l’Ajuntament disposa de nova documentació, cercada i trobada pel propi Ajuntament i també
aportada per la persona que ocupa la plaça (Entrada 62, de 24 de gener de 2023), referent al concurs de
mèrits que al seu dia es va realitzar, per a la incorporació de la persona que fins avui ocupa aquesta plaça
com a personal laboral fix de l’Ajuntament de Montgai, com auxiliar administrativa, considerant ara aquesta
nova documentació com idònia i suficient per no haver hagut d’incloure aquesta plaça en l’Oferta pública
d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal, amb la finalitat de cobrir les places vacants i de
reduir l’ocupació temporal en aquest Ajuntament, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i  també per no haver hagut
d’aprovar la convocatòria i les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs de mèrits, torn lliure,
de la plaça d’auxiliar administratiu/va - C2, amb caràcter de personal laboral fix de l’Ajuntament de Montgai,
en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal inclosa en l’oferta pública d’ocupació per a
l’estabilització de l’ocupació temporal, si s’hagués disposat d’aquesta documentació en aquell moment.

Donada aquesta nova circumstància, d’acord amb  l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, en el lloc de treball d’auxiliar
administratiu/va del que tractem no es donen els requisits d’estar ocupat per personal temporal, doncs està
ocupat per personal laboral fix, per la qual cosa no és procedent l’estabilització d’aquest plaça.

Fonaments Jurídics
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La legislació i normativa aplicable és:

 Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació
pública (Llei 20/2021)

 Els articles 10, 11, 55 a 62 i la Disposició Transitòria Quarta del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre. (TREBEP)

 Els articles 133, 134 i 167 i següents del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de
Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril. (RD 781/1986)

 Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques
(L39/2015)

 Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment administratiu comú (L26/2010)

 El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel que s’estableixen les regles bàsiques i els programes mínims a
que ha d’ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d’Administració local, llevat els arts. 8 i 9.
(RD 896/1991)

 El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. (DL 1/1997)

 El Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats
locals. (D 214/1990)

 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. (L19/2013)

 Llei  19/2014,  de  29  de  desembre,  de  transparència,  accés  a  la  informació  pública  i  bon  govern.
(L19/2014)

 Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública. (D8/2021)

Fiscalització

● Acord del ple de data 21 d’octubre de 2019 pel qual s’aprova el règim de fiscalització i intervenció limitada
prèvia a comprovar en funció de la naturalesa de l’expedient. Punt 16è de l’ordre del dia que porta per títol
proposta d’aprovació del règim de control intern simplificat.

Part dispositiva:

Primer.  Deixar  sense  efecte  l’aprovació  de  la  convocatòria  i  les  bases  que  han  de  regir  la  selecció,
mitjançant  concurs  de  mèrits,  torn  lliure,  de  la  plaça  d’auxiliar  administratiu/va  -  C2,  amb  caràcter  de
personal laboral fix de l’Ajuntament de Montgai, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal
inclosa en l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal, que també es deixa sense
efecte en allò que fa referència a aquesta plaça, publicada en el BOP de Lleida número 104, de 31 de maig
de 2022 i,  de conformitat  amb el  que disposa l’art.  57.2 del  Decret  214/1990, de 30 de juliol,  pel  qual
s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, en el DOGC número 8679, de 31 de
maig; i deixar sense efecte la constitució d’una borsa de treball per la plaça.
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Segon. Deixar sense efecte la publicació de la convocatòria i el text íntegre de les bases a la seu electrònica
i en el Portal de Transparència de l’Ajuntament, en el BOP de Lleida i publicar un extracte de l’anunci de la
convocatòria en el DOGC i, en el BOE, en aquest darrer cas només per a les places de personal funcionari,
corresponent a la plaça d’auxiliar administratiu/va.

Tercer. Notificar aquesta resolució a la persona interessada que ocupa el lloc de treball.

Quart. Deixar sense efecte demanar a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i a la Diputació de
Lleida i/o Consells Comarcals i/o altres Ajuntaments, la proposta de membres titular i suplents que han de
formar  part  del  Tribunal  de  selecció  que  ha  de  regir  el  procés  de  selecció  de  la  plaça  d’auxiliar
administratiu/va.

Cinquè. Ratificar aquest Decret en el proper ple ordinari de la Corporació.

Sisè. Peu de recurs. Si es vol impugnar la resolució, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, dins del
termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació o directament recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, dins del termini de dos mesos comptats a
partir del dia següent al de la publicació d’aquest acte, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1  d’octubre i  els  articles 8, 14, 25 i  46 de la Llei  29/1998, de 13 de juliol,  reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Montgai, 25 de gener de 2023
L’alcalde, Jaume Gilabert i Torruella
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