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ÀREA FUNCIONAL Recursos Humans
IDENTIFICACIÓ
Declaració com a deserta la provisió del lloc de treball d'administratiu/iva adscrit a Promoció
Econòmica, Indústria i Treball, grup C1-14
ANTECEDENTS
Vist que a la Relació de Llocs de Treball hi consta un lloc de treball d’administratiu/iva adscrita
a Contractació que actualment es troba vacant.
Vist que mitjançant Resolució d’alcaldia de data 8 de juny de 2018 es va aprovar la
convocatòria i les bases específiques per a la provisió d’aquest lloc de treball
d’administratiu/iva.
Vist que d’acord amb la convocatòria i les bases, publicades a l’e-tauler en data 8 de juny de
2018, la data màxima per a la presentació de sol·licituds era el dia 29 de juny de 2018.
Atès que dins el termini previst no s’han presentat sol·licituds.
FONAMENTS JURÍDICS
Atès el que disposa l’article 78 i següents del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,
pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que estableix els
principis i procediments de provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera.
Atès el que disposa l’article 83 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, sobre la provisió de llocs
de treball i mobilitat del personal laboral.
Atès el que disposa 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.
Atès que les necessitats de personal que no es poden cobrir amb el personal existent a la
Plantilla s’han d’incorporar a l’Oferta Pública d’Ocupació, tenint en compte les limitacions que
pugui fixar la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a cada any.
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Atès que en el Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, també s’estableix que cal incloure a l’Oferta Pública d’Ocupació les
places dotades que no s’hagin pogut cobrir pels sistemes reglamentaris.
Atès el que disposa l’article 110 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, sobre com s’ha de cobrir els
llocs de treball de personal funcionari i de laboral.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1. de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 53 del DL
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i en ús
de les facultats que em són conferides per l’ordenament jurídic vigent,
RESOLC
Primer. Declarar deserta la convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball
d’administratiu/iva adscrit a Promoció Econòmica, Indústria i Treball, grup C1-14, atès que no
s’ha presentat cap aspirant en el termini de presentació d’instàncies establert a la dita
convocatòria.
Segon. Cobrir aquest lloc de treball amb personal de la borsa d’administratius/ives vigent
mitjançant nomenament d’interinatge fins que es pugui cobrir reglamentàriament.
Tercer. Publicar aquest decret a la seu electrònica www.lagarriga.cat, també a l’e-tauler i al
portal de transparència.
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.

Ho mana i signa la Sra. alcaldessa.
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