
 

 

 

 

SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

 

 

  

Luis Ortega Fernández, amb DNI:37286033 C, delegat sindical de la 

Federació d’Administració Pública de la Confederació General del Treball 

(CGT) de Catalunya, amb representació a la Diputació de Barcelona -Secció 

Sindical CGT- amb domicili a efectes de notificacions al carrer Mallorca 244, 

2on 1era -08008- Barcelona, como sigui més adient en Dret, 

 

 

DIC 

 

 Que en data 15 d’abril de 2019 s’han publicat al BOPB les bases 

generals dels processos selectius corresponents a les places en convocatòria 

de torn lliure per a proveir places de la plantilla de funcionaris de la Diputació 

de Barcelona, incloses en els plans d’actuació en matèria d’ocupació pels anys 

2016 i 2017, com considerem no ajustades a Dret aquestes bases, i per tant 

d’acord amb el que es disposa als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques 

formulem RECURS DE REPOSICIÓ en base als Fonaments de Dret després a 

exposar i als següents 

 

FETS 

 

 Primer.- Legitimació del Sindicat per la impugnació de les bases 
generals de les convocatòries  de torn lliure dels processos selectius per 
proveir places de plantilla dels PAMO del 2016 i 2017 



Aquesta part té legitimació activa per impugnar les bases de la 

convocatòria, com a Sindicat amb representació a la Junta de Personal de la 

Diputació de Barcelona, i per tant com a part interessada en què es respectin 

els drets de la plantilla, i que els procediments de selecció no perjudiquin a 

aquells funcionaris/es de la corporació local que tenen legítim interès a accedir 

a aquest torn lliure per accedir a places de funcionaris de carrera,  conforme 

l’art,2 d) i l’art.8 de la Llei Orgànica 11/85 de Llibertat Sindical i l’art.40 del 
RDL 5/2015, llei del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

Que les Bases generals dels PAMO del 2016 i 2017 que estableixen les 

convocatòries de places de la plantilla de la Diputació de Barcelona, mitjançant 

el sistema de provisió de concurs lliure, s’han aprovat sense cap tipus de 

negociació col·lectiva ni tampoc s’ha establert un període d’esmenes i 

reclamacions.  

 

Segon.- La resolució impugnada no ha estat objecte de cap 
procediment de negociació col·lectiva. 

Aquestes bases generals que aquí s’impugnen no han estat objecte de 

cap procediment de negociació col·lectiva a la que sí que estava obligada la 

Diputació de Barcelona conforme l’art.37.1 del  TREBEP. 

Aquest Sindicat va rebre un correu electrònic de la Directora dels Serveis 

de Recursos Humans, en data 7 de març de 2019, en el que se’ns informava 

dels canvis realitzats en aquest nou barem i se’ns enviava així mateix una 

comparativa del barem que s’aplicava en ofertes anteriors, que cal dir que 

valorava molt més l’experiència professional  a la Diputació de Barcelona. No hi 

va haver cap convocatòria de reunió de Junta de Personal ni de cap comissió 

tècnica entre aquesta data del 7 de març de 2019 i la publicació en el BOPB el 

15 d’abril de 2019 per realitzar una negociació d’aquest barem o del 

procediment selectiu. Aquesta part considera que no hi ha hagut bona fe en la 

elaboració i publicació d’aquestes bases generals ja que es van celebrar 

eleccions sindicals el 10 d’abril de 2019, es va enviar per correu electrònic el 7 

de març la informació del barem, amb una campanya electoral posterior, i es 

van publicar el 15 d’abril de 2019 el dia d’inici de les festivitats de setmana 

santa. 

La mateix comunicació de la Directora dels Serveis de Recursos 

Humans donava a entendre que aquest barem ja estava tancat: 

“Us fem a mans el document que conté el barem de mèrits que s’inclourà en els 
processos selectius de les ofertes públiques.” 
  

En aquestes bases generals per les convocatòries PAMO del 2016 i 

2017 hi ha normes que estableixen criteris generals per l’accés a places de 



funcionaris de carrera, supòsit contemplat a l’art.37.1 c) del TREBEP. Així 

mateix amb aquests procediments selectius s’afecten condicions de treball del 

personal funcionari interí, per tant han de ser objecte de negociació col·lectiva 

conforme l’art.37.1 k) del TREBEP. S’estableixen en aquestes bases uns 

criteris generals per a les convocatòries de places del 2016 i 2017, per tant 

aquesta circumstància entra de ple en el supòsit objecte de negociació que 

prescriu l’art.37.1 l) del TREBEP. 

Aquesta manca de negociació col·lectiva genera una greu indefensió a la 

plantilla de la Diputació de Barcelona ja que no s’han pogut establir uns criteris 

objectius que permetin valorar de forma ajustada els mèrits i l’experiència dels 

treballadors i treballadores de la Diputació de Barcelona que vulguin accedir a 

places que ocupen de forma interina molts gairebé més de deu anys o bé pel 

personal de la Diputació de Barcelona que vulgui concursar en el torn lliure per 

promocionar-se i millorar el lloc de treball.  

 

Tercer.- Comparativa entre els barems aquí impugnats i els barems 
anteriors. 

 La comunicació de la Directora dels Serveis de Recursos Humans 
referida del 7 de març de 2019 inclou una comparativa entre els barem que es 
volen aplicar a les convocatòries PAMO de 2016 i 2017 i les aplicades en 
anteriors procediments selectius, en concret el PAMO de 2008. 
 
  

En relació al 5 apartats del barem: 
  

a)Experiència professional, es valora fins a un màxim de 3,20 punts, 
diferenciant si aquesta experiència és a l’administració pública (indistintament a 
Diputació o altres administracions) a raó de 0,05 punts per mes treballat, i amb 
una puntuació més baixa si l’experiència és a l’àmbit privat, a raó de 0,03 
punts. En el cas de que aquesta experiència s’hagi desenvolupat a la Diputació 
de Barcelona, es tindrà en compte l’apreciació de l’activitat adequada o 
superior a l’adequada.  

En el barem de 2008 hi havia fins 3’20 punts, però per a valorar els 
serveis efectius prestats a la Diputació de Barcelona, organismes autònoms o 
ens consorciats a raó de 0,05 punts per mes, amb una apreciació de l’activitat 
superior a l’adequada de 0,06 punts per mes. Hi havia per tant una valoració 
específica d’experiència professional a la Diputació de Barcelona que 
desapareix en aquest nou barem, assimilant el treball realitzat en qualsevol 
administració pública amb el realitzat a la Diputació i introduint també una nova 
valoració del treball en l’àmbit privat en aquest apartat.  

  
b) Experiència professional que aporti aspectes d’idoneïtat en 

relació a les funcions pròpies objecte de la convocatòria, vinculada o 
desenvolupada en una categoria professional inferior, fins a un màxim d’1 punt.  



Aquesta és una valoració que s’introdueix nova, i el criteri per determinar 
la idoneïtat es deixa en mans del tribunal qualificador. En l’anterior barem 
existia en aquest apartat la valoració fins a 2’30 punts per l’experiència 
professional en funcions anàlogues a les dels llocs a proveir, i no en categoria 
professional inferior, amb la qual cosa s’establia un criteri més ponderat i 
d’adequació al lloc de treball al qual es volia accedir, amb independència del 
lloc on s’havien realitzat els serveis amb funcions anàlogues. 

 
  
c)Cursos de formació que tinguin relació directa amb el lloc a proveir, 

fins un màxim de 2 punts. Aquest és l’únic apartat en què no hi ha variació en 
relació al barem de 2008. 

  
d) Altres titulacions oficials rellevants per al lloc a proveir, sempre 

que no siguin les exigides a la convocatòria o les de nivell inferior necessàries 
per aconseguir aquelles, fins un màxim d’1 punt: permetrà valorar no solament 
titulacions acadèmiques (universitàries, cicles formatius, etc.), sinó també 
certificats de coneixements d’idiomes (català i altres), certificat ACTIC, etc., 
segons allò que determini el tribunal. Aquest apartat no constava en el barem 
de 2008 i crea una indeterminació ja que deixa a criteri del tribunal la valoració 
dels mateixos. 

  
   e)Altres mèrits a considerar pel tribunal que tinguin relació o s’estimin 
adequats a les condicions generals o particulars del lloc de treball i que 
determinin la major idoneïtat dels aspirants, fins un màxim de 0,80 punts. En el 
barem de 2008 es limitava de forma més racional aquests altres mèrits en 
especial a l’elaboració d’estudis i treballs i activitats de transmissió de 
coneixements pròpies del lloc de treball, i es valorava fins a 0’5 punts. No es 
donava per tant aquesta llibertat al tribunal per estimar els mèrits que es 
considerin adequats ja que s’acotava bé aquells altres mèrits a valorar. 
 
 
 Com a conclusió, en aquesta comparativa dels dos barems hi ha en els 
dos una puntuació màxima de 8 punts però que s’altera de forma notable en la 
seva distribució per apartats. S’elimina en el nou barem com a valoració 
específica l’experiència professional a la Diputació de Barcelona. En el barem 
de 2008 eren 3’20 punts de 8, per tant un 40% de valoració específica per 
desenvolupar la feina a la Diputació de Barcelona que desapareix. La valoració 
d’un treball realitzat amb funcions anàlogues a les del lloc de treball al que 
s’opta existia en el barem de 2008, amb una puntuació de 2’30 punts de 8, per 
tant s’atorgava un 28’75 % de la puntuació. Hi havia per tant en el barem de 
2008 una valoració de l’experiència professional del 68’75%, més de dos terços 
de la puntuació. En el nou barem hi ha solament 3’20 punts per experiència 
professional, un 40% de la puntuació total, per haver prestat serveis a 
qualsevol Administració pública o en l’àmbit privat desenvolupant funcions 
corresponents al lloc de treball objecte de la convocatòria. I una valoració d’1 
punt, per tant un 12’50% per realitzar funcions pròpies del lloc de treball objecte 
de la convocatòria, però en una categoria professional inferior, i això a criteri 
del tribunal qualificador. Hi ha per tant en el barem que aquí s’impugna un 
màxim del 52’50% de puntuació per experiència professional, quan en l’anterior 



era el 68’75%, la qual cosa permetia valorar de forma objectiva el treball del 
persona interí de la Diputació de Barcelona per accedir a un lloc de treball de 
funcionari de carrera. S’ha creat un apartat específic en el nou barem per 
valorar altres titulacions oficials  per al lloc a proveir, i també a criteri del tribunal 
examinador, i per tant es valora amb un 12’50% titulacions no exigides a la 
convocatòria en detriment de l’experiència professional en un moment en què 
feia més de deu anys que no es realitzaven convocatòries i per tant hi ha una 
important nombre de personal interí que vol accedir a un lloc de funcionari de 
carrera. 
 
 
 Quart.- El procés selectiu estableix en la fase d’oposició, en la 
prova teòrica, una potestat il·legal pel tribunal qualificador. 
 
 En la base cinquena s’estableix el procediment de selecció, en el punt 3. 
que determina la fase d’oposició, i en concret al punt 3.2 que desenvolupa la 
prova teòrica que consta de dos exercicis. La puntuació global d’aquesta prova 
teòrica valora els dos exercicis: qüestionari i desenvolupament de dos temes. 
Al tribunal examinador se li atorga una potestat que aquesta part considera que 
és il·legal ja que pot acordar exigir un mínim de puntuació en la valoració de 
cada exercici per a la superació de la prova. Aquesta determinació ha de 
quedar fixada a les bases de la convocatòria per establir un sistema objectiu de 
selecció. Aquest sistema de selecció ve definit per les bases de la convocatòria 
conforme l’art. 61 del TREBEP. 
  
  
  

Als anteriors fets els hi són d’aplicació els següents  

 

FONAMENTS DE DRET 

 

 FONAMENTS DE DRET 

 

Primer.-. Les bases generals impugnades vulneren el Dret a la 
Negociació col·lectiva  

Com s’ha exposat al Fet Segon, les bases generals impugnades 

vulneren el Dret a la Negociació Col·lectiva: 

L’art.37.1 de la Constitució. Estableix amb rang constitucional el dret a 

la negociació col·lectiva i la força vinculant dels pactes. 

L’art.37.1 c) del TREBEP regula que els criteris generals per l’accés a 

places de funcionaris de carrera han de ser objecte de negociació col·lectiva i 



ho estableix de forma imperativa: 

“c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, 
provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e 
instrumentos de planificación de recursos humanos.” 
 

L’art.37.1 k) del TREBEP  aquests procediments selectius impugnats 

afecten a condicions de treball del personal funcionari interí, per tant han de ser 

objecte de negociació col·lectiva. 

L’art.37.1 l) del TREBEP estableix que cal negociar uns criteris generals 

per a les convocatòries de places de funcionaris.  

Per tant, no és d’aplicació l’art.37.2 de l’EBEP en relació a la potestat 
d’organització ja que afecta a condicions de treball, i cal negociar les bases 
generals d’aquest sistema d’accés. 

 

L’art.38.10 del TREBEP. Es regula l’obligatorietat dels pactes socials 

excepte causes greus d’interès públic derivades d’una alteració substancial de 

les circumstàncies econòmiques, que no es donen en el present supòsit. S’han 

modificat uns barems com s’ha exposat al Fet Tercer. 

L’art.135 del Decret 214/1990, de reglament del personal al servei de 

les entitats locals de Catalunya d’aplicació al personal de la Diputació de 

Barcelona, en relació al dret a la negociació de les condicions de treball que ha 

estat vulnerat amb la publicació d’aquestes bases generals com s’ha exposat al 

Fet Segon. 

 

Segon.-. Les bases generals impugnades vulneren la legislació 
bàsica de funció pública dels procediments d’accés  

Com s’ha exposat als Fet Segon, Tercer i Quart s’han vulnerat amb 

aquestes bases generals els principis fonamentals d’igualtat, mèrit i capacitat 

d’accés a la funció pública establerts als arts. 14, 23.2 i 103.3 CE i l’arts.55.2 i 
61.1 i 2 del TREBEP 5/2015. 

Com s’ha constat als Fets Tercer i Quart aquestes Bases Generals 
donen una potestat decisòria als tribunals qualificadors  que vulnera els 
principis de transparència, objectivitat i mèrit que han de quedar establerts a les 
bases de les convocatòries dels sistemes de selecció, en aquest cas de torn 
lliure per proveir places de funcionaris de carrera. 
 
“Artículo 61. Sistemas selectivos. 
1. Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre 
concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las 
medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto. Los órganos de 



selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de 
oportunidades entre sexos. 
2. Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el 

tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los 

puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas 

que sean precisas…” 

 

Tercer.- Aquestes bases generals són nul·les de ple dret 

Per el que s’ha exposat en el Fets Segon, Tercer i Quart fa que tot el 
procediment administratiu esdevingui nul de ple dret, doncs ha resultat 

infringit l’art.47.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment 

administratiu comú de les Administracions Públiques 

“1. Els actes de les administracions públiques són nuls de ple dret en els 

casos següents: 

a) Els que lesionin els drets i les llibertats susceptibles d’empara 

constitucional.” 

Com s’ha exposat als Fets Segon, Tercer i Quart i als Fonaments de 

Dret Primer i Segon s’han vulnerat els principis constitucionals 

d’igualtat, mèrit i capacitat per accedir a la funció pública. 

“e) Els dictats prescindint totalment i absolutament del procediment 

legalment establert o de les normes que contenen les regles essencials per a la 

formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.” 

Com s’ha exposat al Fet Segon i Tercer i al Fonament de Dret Primer la 

resolució impugnada no ha estat objecte de negociació col·lectiva, i per tant 

s’ha vulnerat de forma flagrant el procediment per establir unes bases general 

de selecció. 

g) Qualsevol altre que s’estableixi expressament en una disposició amb 

rang de llei.” 

 També ha resultat infringit l’article 47.2 de la Llei 39/2015, el qual 

disposa:  

“2. També són nul de ple dret les disposicions administratives que vulnerin la 

Constitució, les lleis o altres disposicions administratives de rang superior, les 

que regulin matèries reservades a la Llei, i les que estableixin la retroactivitat de 

disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets” 

 

Quart.- Aquestes bases generals són subsidiàriament anul·lables 



Subsidiàriament, per aplicació dels apartats 1 i 2 de l’article 48 de la 
mateixa Llei, l’acte impugnat també seria anul·lable, doncs el primer apartat 

d’aquest article disposa que: “1. Són anul·lables els actes de l’Administració 

que incorren en qualsevol infracció de l’ordenament jurídic, fins i tot la desviació 

de poder”. Igualment, l’apartat 2 del mateix article diu: ”2. No obstant això, el 

defecte de forma només determina l’anul·labilitat quan l’acte no té els requisits 

formals indispensables per a aconseguir el seu fi o dóna lloc a la indefensió de 

les persones interessades”.  

 

Cinquè.- Nombroses sentències de Tribunals Superior avalen la 
necessitat de negociar les bases generals del procediments selectius 
d’accés. 

Per totes, la Sentència 103/2019, de 7 de febrer del TSJ de la Comunitat 

Valenciana de la Sala del Contenciós-Administratiu, Secció Segona, que al seu 

Fonament de Dret Tercer estableix: 

Como segundo motivo de apelación ambas partes apelantes reiteran que no 
resulta aplicable el art 37.1c) EBEP que se trata de una norma que fija con 
carácter general los criterios en materia de acceso carrera provisión, sistemas 
de clasificación de puestos de trabajo y planes e instrumentos de planificación 
de recursos humanos, mientras que el acto combatido fija los criterios, órgano y 
procedimiento para la provisión de una única plaza de agente de policía local . 
Y en todo caso, la documentación aportada acredita la negociación de la oferta 
de empleo publico para 2013, siendo aprobada por unanimidad. 
La sentencia, tras reproducir el art 37 del EBEP concluye que la materia debe 
ser objeto de negociación y que la documentación aportada no acredita la 
misma. 
En primer lugar hay que indicar, respecto de la falta de negociación, que el art. 
37.1 c) del EBEP establece de forma imperativa lo que será objeto de 
negociación:"1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en 
relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance 
que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes: 
c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, 
provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e 
instrumentos de planificación de recursos humanos. 
2. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias 
siguientes: 
a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus 
potestades de organización. 
Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones 
Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan 
repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos 
contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas 
condiciones con las Organizaciones Sindicales a que se refiere este 
Estatuto 



e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, 
criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción 
profesional." 
Es cierto que las bases particulares de una convocatoria pueden quedar 
excluidas del ámbito de la negociación previa, siempre y cuando ello haya 
sido precedido de la negociación de las bases generales.” 
 
 Com s’ha exposat al Fet Segon no s’ha produït cap tipus de negociació 
sobre les bases generals d’aquests processos selectius corresponents a les 
places en convocatòria de torn lliure per a proveir places de la plantilla de 
funcionaris de la Diputació de Barcelona. 
 
 
 

Per tot el que he exposat anteriorment 

  

DEMANO 

Que es tingui per presentat aquest escrit, s’admeti i es tingui per 

interposat RECURS DE REPOSICIÓ, previ al contenciós administratiu, contra 
les bases generals dels processos selectius corresponents a les places en 

convocatòria de torn lliure per a proveir places de la plantilla de funcionaris de 

la Diputació de Barcelona, incloses en els plans d’actuació en matèria 

d’ocupació pels anys 2016 i 2017, dictades per la presidència de la Diputació 

de Barcelona, i publicades al BOPB de 15 d’abril de 2019, que es declari nul 
de ple dret, o subsidiàriament que s’anul·li, la resolució administrativa 
impugnada, l’acte impugnat resulta ser nul de ple dret o subsidiàriament 

anul·lable, per aplicació dels articles 47 i 48 de la Llei 39/2015, reguladora del 

procediment administratiu, segons l’argumentació exposada en els fonaments 

jurídics, i que conseqüentment s’anul·li el procediment de selecció,  i es 

retrotregui al moment anterior a l’aprovació de les bases generals, i que 

aquestes es negociïn amb la part social. 

 

 

Barcelona a 13 de maig de 2019 


