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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

Identificació: Declaració de convocatòria deserta - Procés selectiu de creació d'una borsa 
de treball per cobrir temporalment vacants de tècnic/a d'informàtica, mitjançant concurs-
oposició

Relació de fets:

1. El passat 9 d’abril de 2019 la Junta de Govern Local va adoptar l’acord d’aprovar les 
bases específiques i la convocatòria del procés de selecció per crear una borsa de 
treball per cobrir temporalment vacants de tècnic/a d’informàtica, mitjançant concurs-
oposició. 

2. Les bases generals que regeixen aquest procés selectiu han estat publicades 
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23 d’octubre de 2015, 
i la modificació de les mateixes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d’1 de 
març de 2018. 

3.

4.

5.

La convocatòria i les bases específiques han estat publicades íntegrament a la web 
municipal www.manlleu.cat, a l’apartat d’ofertes de treball, convocatòries 
d’interinatges, temporals i borses, en el procés selectiu anomenat “Borsa de tècnic/a 
mitjà informàtica (convocatòria 9-4-2019), i en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 15 d’abril de 2019.  

El lloc de treball vacant objecte de la convocatòria és el següent: 

Denominació del lloc de treball: Tècnic/a mitjà informàtica
Nivell de titulació: Grau en Enginyeria informàtica, o equivalent
Grup: A2
Nombre de vacants: Borsa de treball
Sistema selectiu: concurs-oposició

Per resolució d’Alcaldia DEC/649/2019, de 30 d’abril de 2019, es va aprovar la relació 
de persones admeses i excloses del procés selectiu, sense haver-hi cap aspirant 
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6.  

declarat exclòs, i es va assenyalar el dia 3 de maig de 2019 a les 8:30 hores per iniciar 
les proves selectives. 

El dia 3 de maig de 2019 s’han dut a terme les proves de la fase d’oposició del procés 
selectiu de referència, sense que cap de les persones admeses hagi obtingut la 
qualificació mínima exigida en les mateixes, motiu pel qual el tribunal qualificador ha 
proposat declarar el procés selectiu desert. 

Fonaments de dret:

I. L’apartat 9.4 de les bases generals de les proves selectives, relatiu al 
desenvolupament de la fase d’oposició del procés selectiu, estableix que quedaran 
eliminats els aspirants que no obtinguin la puntuació mínima que s’estableixi per a 
cada una de les proves puntuables. 

II.

III. 

L’apartat 12.3 de la bases generals de les proves selectives, relatiu a la llista 
d’aprovats, estableix que si el nombre d’aspirants que superen la fase d’oposició és 
inferior al nombre de places a cobrir, el tribunal declararà desertes aquells llocs dels 
quals no es pugui efectuar cap proposta de nomenament o contractació. 

En aquest cas, tractant-se d’un procés selectiu per constituir una borsa de treball en el 
qual únicament ha concorregut un aspirant i aquest no ha superat les proves 
selectives, escau aplicar de forma anàloga l’esmentat precepte ja que no s’ha pogut 
constituir una llista de persones per formar part de la borsa de tècnic/a mitjà 
d’informàtica. 

Segons el que estableix l’article 53.1.i 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, 
s’atribueix a l’Alcalde la competència per “Exercir la direcció superior de tot el personal 
de la corporació i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del 
servei dels funcionaris de la corporació i l’acomiadament del personal laboral, donant 
compte al ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui. 
Aquesta atribució s’entén sense perjudici del que disposen els articles 1 i 3 de l’article 
99 de la Llei reguladora de les bases del règim local”.

Per tant,

RESOLC:

Primer. Declarar desert el procés de selecció convocat per crear una borsa de 
treball de tècnic/a mitjà d’informàtica, mitjançant concurs-oposició, aprovat per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 9 d’abril de 2019. 

Segon. Publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes i anuncis disponible a la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Manlleu, i en l’apartat d’ofertes de treball municipal, en la 
convocatòria corresponent a aquest procés, per a coneixement general i dels aspirants. 
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