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AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR 
ANUNCI NÚM. 88/2020 

 
 
DECLARAR DESERT EL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR UNA PLAÇA DE  
TÈCNIC/A DE RECURSOS HUMANS, FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/INA (EXPEDIENT 
269/2020)  
 
Per resolució de l’alcaldia núm. 676/2020, de data 11 de desembre de 2020, s’ha 
declarat desert el procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic/a de recursos 
humans, funcionari/ària interí/ina, i la creació d’una borsa de treball, i que es transcriu 
literalment, a continuació: 

 
‘DECRET DE L’ALCALDIA 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient 269/2020, relatiu a la declaració de procés de selecció desert, una plaça de 
tècnic/a de recursos humans, funcionari/ària interí/ina i la creació d’una borsa de 
treball 
 
Fets 
 

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 05 de març de 2020 es va 
aprovar les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu per a cobrir 
una plaça vacant a la plantilla de personal funcionari de Tècnic/a mitjà/ana de 
Recursos Humans, grup de titulació A, subgrup A2, com a funcionari/ària 
interí/ina, i per a crear una borsa de treball. 
 

2. Aquestes bases han estat publicades al tauler d’anuncis de la corporació, al 
web  municipal, al BOPB el 27 de març de 2020 i al DOGC Núm. 8096 de 26 
de març de 2020. 

 
3. Per decret de l’alcaldia núm. 447/2020, en data 19 d d’agost de 2020, es va 

aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses del procés 
selectiu per a cobrir una plaça de tècnic/a de recursos humans, funcionari/ària 
interí/ina i la creació d’una borsa de treball. 

 
4. El 17 de setembre de 2020 van tenir lloc les proves selectives, segons 

l’establert a les bases reguladores del procés selectiu. 
 

5. Una vegada realitzades les proves selectives i d’acord amb  l’acta del tribunal, 
de data 17 de setembre de 2020, cap aspirant ha superat el procés selectiu, 
atès que cap aspirant va superar el segon exercici de la tercera prova de 
desenvolupament d’un cas pràctic. En conseqüència, el tribunal qualificador va 
proposar a l’Alcalde que declari deserta aquesta convocatòria, així doncs, 
correspon procedir a finalitzar aquest procés amb la declaració de procés 
selectiu desert. 
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Fonaments de dret 
 

1. De conformitat amb el que disposa a les bases de la convocatòria i d’acord 
amb les facultats que em confereix l’art. 21.1 de la Llei 7/1985 Reguladora de 
les Bases de règim local, i l’art. 53.1. 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. 
 

RESOLC: 
 

1. Declarar desert el procés selectiu d’una plaça de tècnic/a de recursos humans, 
funcionari/ària interí/ina, mitjançant concurs oposició, i la creació d’una borsa 
de treball. 
 

2. Disposar la publicació d’aquesta resolució al tauler d’anuncis i al web municipal 
de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. 

 
3. Donar compte del contingut del present a la Junta de Govern Local per a la 

seva ratificació.’ 
  

 
Sant Pol de Mar, 11 de desembre de 2020 
 
L’alcalde                                                     
 
 
 
 
 
Albert Zanca i Brossa 
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