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RESOLUCIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES REFERENT A LA QUEIXA RELATIVA A 
LA MANCA DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS PRESENTATS EN EL MARC D’UN 
PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL 
 
 
Descripció dels fets objecte de la queixa  
 
En data 17 de març de 2021, el ciutadà va presentar una queixa en aquesta 
Sindicatura en què exposava haver participat en un procés de selecció de personal per 
cobrir places de la categoria d’auxiliar d’administració general. Un cop superades les 
dues primeres proves, amb una nota global de 48,37 sobre 60, no va superar la prova 
d’entrevista, que era necessària per formar part de la borsa de treball.  
 
El 23 de novembre de 2020, va interposar dos recursos idèntics, un dirigit a la 
Gerència de Recursos i l’altre dirigit a la Regidoria de la Presidència. En el moment de 
dirigir-se a la Sindicatura de Greuges no havia obtingut cap resolució expressa. 
 
Actuacions fetes  
 
Admesa a tràmit la queixa, la Sindicatura va iniciar la instrucció de l’expedient 
estudiant els fets i la legislació aplicable, amb la finalitat de valorar si s’havien aplicat 
els principis de bona administració per a la salvaguarda dels drets fonamentals a la 
ciutat. 
 
Examinats el contingut de la queixa i de la documentació aportada per la persona 
interessada, es va considerar convenient dirigir-se la Gerència de Persones i 
Desenvolupament Organitzatiu per tal de conèixer el tractament i les intervencions 
realitzades en relació amb el recursos presentats.  
 
En data 24 de març de 2021 es va sol·licitar a l’organisme corresponent la informació 
necessària per a l’estudi de la queixa.  
 
Resposta dels òrgans afectats 
 
En data 29 de setembre de 2021 aquesta Sindicatura va rebre la informació 
sol·licitada. L’escrit exposa la previsió de resoldre els recursos interposats durant el 
darrer trimestre de l’any. 
 
En data 7 de desembre de 2021, la Gerència de Persones i Desenvolupament 
Organitzatiu informa aquesta institució que s’han resolt els recursos, i adjunten una 
còpia de la resolució. Finalment, comuniquen que donen per finalitzat l’expedient 
després de notificar la resolució a la persona interessada.  

 
 
CONSIDERACIONS 
 
L’Ajuntament ha trigat més de nou mesos a facilitar a la Sindicatura de Greuges 
de Barcelona la informació que es va sol·licitar per resoldre la queixa. Aquest 



termini supera amb escreix el que pot considerar-se un temps raonable d’acord amb 
els principis d’eficiència i bona Administració amb què han de regir-se els serveis 
municipals. Així mateix, incompleix el deure de col·laboració establert per l’article 3.7 
de la normativa reguladora de la institució de la Sindicatura de Greuges de Barcelona 
(aprovada per la Comissió de Govern en sessió del dia 19 de gener de 2005). 
 
D’acord amb aquests fets, es recorda  a la Gerència de Persones i 
Desenvolupament Organitzatiu la seva obligació de col·laborar amb aquesta 
Sindicatura, per tal que pugui desenvolupar adequadament la seva tasca de 
supervisió dels serveis municipals i alhora vetllar pels drets de la ciutadania.  
 
L’interessat demanava la intervenció de la Sindicatura, atès que l’Ajuntament no 
s’havia pronunciat sobre els recursos interposats, malgrat haver transcorregut el 
termini legalment previst per fer-ho. 
 
El consistori ha facilitat a aquesta institució una còpia de la resolució del recurs, 
notificada a l’interessat el dia 7 d’octubre de 2021, i hem  comprovat que es 
pronuncien expressament i motivadament sobre tots els aspectes que aquest havia 
qüestionat, referits a la pràctica de la prova de l’entrevista. 
 
La resolució municipal ha desestimat el recurs i ho ha argumentat jurídicament de la 
manera següent: en la legalitat de la participació d’una psicòloga externa durant 
l’entrevista individualitzada; en la seva potestat d’autoorganització; en la 
discrecionalitat tècnica dels òrgans de selecció per determinar els criteris tècnics i de  
valoració de la prova i, finalment, en la manca d’impugnació de les bases que regien el 
procés de selecció. 
 
Convé destacar, però, que l’Ajuntament ha superat en onze mesos el termini 
màxim per resoldre i notificar a l’interessat, que és d’un mes segons l’article 124 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. Recordem que la manca de respecte als drets reconeguts 
als ciutadans en la tramitació dels expedients administratius els hi pot generar 
indefensió.  
 
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ja ha recomanat al consistori que, en la 
tramitació de procediments competitius, no esgoti el termini legal per resoldre 
els recursos a fi de facilitar la participació de les persones aspirants en el procés, en 
el cas que hi hagués la possibilitat de fer-ho. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 143 de la Carta Municipal de Barcelona i el 
Reglament que regula aquesta institució, aquesta Sindicatura té com a missió valorar 
si s’ha produït un greuge. Considerats els fets i les normes aplicables, aquesta 
Sindicatura conclou que, en aquest cas, l’actuació de la Gerència de Persones i 
Desenvolupament Organitzatiu no ha estat eficaç, quant a la resolució i notificació del 
recurs administratiu interposat per l’interessat. 
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En conseqüència, emeto la següent decisió: 
 

 Recordar a la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu  
l’obligació de resoldre els recursos administratius en els terminis legalment 
previstos. 
 

 
Aquesta resolució es comunicarà a l’òrgan municipal competent, se’n donarà compte 
al Plenari del Consell Municipal en l’informe anual reglamentari i del seu contingut 
s’informarà la persona interessada.  
 
 
Barcelona, febrer de 2022
 


