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IDENTIFICACIÓ
Declaració caducitat del procés de selecció de dues places de tècnic/a de mitjans de
Comunicació de l'OAMC de l’ajuntament de la Garriga
ANTECEDENTS
Primer. Mitjançant Resolució de la Presidència de 9 de setembre de 2019 es va aprovar la
convocatòria i les bases específiques per a la selecció de dues places de tècnic/a mitjà/ana de
Mitjans de Comunicació, grup A2, en règim laboral temporal i a jornada completa, que van ser
publicades en el BOPB de 17/09/2019, a l’e-tauler i a la seu electrònica.
Segon. A l’expedient consten les sol·licituds dels interessats per a formar part d’aquest procés
selectiu.
Tercer. A data d’avui aquest procediment selectiu es troba pendent d’emetre la resolució de
Presidència amb la llista de persones admeses i excloses al procés, no havent-se realitzat cap
altre tràmit administratiu des de l’aprovació de les bases i la publicació de la convocatòria al
BOPB més que actuacions de preparació del tribunal i de les proves a realitzar.
Quart. El 14 de març del corrent es publica en el BOE el Reial Decret 463/2020, de 14 de març,
pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19.
Arran de la disposició tercera de l’esmentat Reial Decret 463/2020, de 14 de març, els terminis
procedimentals administratius han restat suspesos des de la data de publicació i fins el
proppassat 1 de juny del corrent en tant que s’aixecà la suspensió segons el que estableix
l’article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel que es prorroga l’estat d’alarma
declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
Cinquè. El secretari de la corporació ha emès informe jurídic al respecte de la fase
procedimental en que es troba l’esmentat procediment. En l’apartat Quart dels Fonaments de
Dret de l’informe s’estableix el següent:
<< Quart. Entrant en l’anàlisi jurídica de l’iter procedimental concorren les següents
consideracions jurídiques:
a) L’expedient s’incoa en data 9 de setembre de 2019.

Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81
oac@ajlagarriga.cat - www.lagarriga.cat

Codi de
verificació

F_RESOLUCION
3V2H2Q156B5K042L1DGS

Procediment 1461 Selecció de personal per concurs-oposició
Expedient núm.

Document 121665/2019

7286/2019

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

b) L’article 21.2 de la LPACAP determina que la resolució del procediment s’ha de
notificar en termini, establint un termini màxim per resoldre i notificar de 6 mesos a
comptar de la data d’incoació. El termini de 6 mesos va concloure el proppassat 9 de
març del corrent.
c) L’article 25.1 de l’esmentada Llei determina que pel transcurs del termini màxim sense
resoldre en el procediments iniciats d’ofici, procedeix la declaració de caducitat que
haurà de ser emesa per acte administratiu exprés de l’òrgan competent en els termes
previstos en l’article 84
d) D’acord amb l’article 29 de la Llei, els terminis obliguen a les autoritats i el personal
al servei de les administracions públiques competents.
D’aquests antecedents i fonaments de dret, s’extreuen les conclusions següents:
a) Procedeix la declaració de caducitat de l’expedient de referència per haver
transcorregut el termini legal màxim de sis mesos sense que s’hagi adoptat la
corresponent resolució.
b) Per efecte de la resolució procedeix la devolució de les taxes administratives abonades
pels que consten com a candidats en el procés.
c) La declaració de caducitat, en tant que segueixin vigents les necessitats que impulsaren
l’expedient inicialment, no obsta per la incoació d’un nou procediment de selecció.
(...)>>
Per la seva banda l’apartat Cinquè dels Fonaments de Dret de l’informe jurídic estableix:
<< (...) Així mateix, al respecte de l’expectativa de drets de les persones que han presentat la
sol·licitud per participar en el procés, s’informa de la doctrina del Tribunal Suprem establerta
en la sentència de 16 de juliol de 1982 al respecte dels processos selectius i les expectatives de
dret. Segons aquesta doctrina, l’autèntic dret dels candidats al procés sorgeix quan la
corporació local ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, condició aquesta que no
s’ha produït. (...)>>
Al respecte d’aquesta qüestió, l’informe també fa esment del que estableix la sentència del TSJ
de Madrid de data 14 de gener de 2019 (sec. 7ª, S 14-01-2019, nº 19/2019, rec. 695/2018), la
sentencia del Tribunal Suprem de 16 de juliol de 1982 , ratificada por la sentencia dictada en
Recurs Extraordinari de Revisió de 20 de febrer de 1986 segons la sentencia del TSJ de Madrid
de 12 de juny de 2000 i la Sentencia del TSJ de Castella i Lleó de 20 de setembre en el recurs
d’apel·lació 402/2016.
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Els articles 21, 25, 29 i 84 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
Els Estatuts de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de l’Ajuntament de la
Garriga, resultant la última modificació la publicada al BOP de Barcelona de data 16 d’abril de
2013.
La sentència del Tribunal Suprem de 16 de juliol de 1982 que estableix que l’autèntic dret dels
candidats al procés sorgeix quan la corporació local ha aprovat la llista provisional d’admesos i
exclosos, condició aquesta que no s’ha produït.
La sentència del TSJ de Madrid de data 14 de gener de 2019 (sec. 7ª, S 14-01-2019, nº 19/2019,
rec. 695/2018), segons la qual es desprèn que no concorre legitimació suficient dels candidats a
la impugnació de la resolució de l’expedient per declaració de caducitat, en tant que aquests no
gaudeixen de dret subjectiu.
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 la caducitat del procediment del concurs oposició per a la selecció de dues
places de tècnic/a mitjà/ana de Mitjans de Comunicació, grup A2 de l’Organisme Autònom de
Mitjans de Comunicació de l’ajuntament de la Garriga, pels motius que consten transcrits en la
part expositiva de la present resolució.
Segon. Disposar la devolució de la taxa abonada per a la participació del procés de selecció de
referència a les persones que l’hagin abonada, segons les dades obrants a l’expedient.
Tercer. Publicar la present resolució mitjançant edicte en el BOPB, a l’e-tauler i a la seu
electrònica de la corporació.
Quart. Notificar-ho al Comitè Unitari de Personal de conformitat amb la legislació vigent.
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Cinquè. Traslladar la present resolució a Recursos Humans i a Tresoreria per al seu
coneixement.

Ho mana i signa la Sra. Presidenta,

En dona fe,

F_FIRMA_122

F_FIRMA_62

Signat digitalment per:
Presidenta de l'Organisme Autònom de
Mitjans de Comunicació
Dolors Castellà Puig
04-06-2020 10:49:00

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
04-06-2020 11:23:00
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