
 
 
 
 
Anunci de suspensió de l’ execució i dels efectes jurídics del Decret d’ 
Alcaldia número 2173/2016, de 13 d’ octubre de 2016 i suspensió del 
procediment de selecció per a cobrir la plaça convocada de Tècnic/a 
mitjà/ana de ciències mediambientals 
 
Per Decret d’Alcaldia de data 9 de gener de 2017 s’ ha aprovat la següent 
resolució: 
 

DECRET D’ALCALDIA 
Num Decret/Data: 2017LLDA000019 

09/01/2017 
 
REF. EXP.:7-2016-SEL-TEC-MAMBIENT-LF 
SECCIÓ: ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
G132017000008  
 
F E T S 
 
I.- El dia 1 de desembre de 2016 es van celebrar les proves del concurs-
oposició per a cobrir, en règim de contractació laboral, una plaça de 
Tècnic/a Mitjà/ana de ciències ambientals.  
 
La prova de coneixements, que tenia caràcter eliminatori, només va ser 
superada per una dels tretze aspirants que van realitzar-la. Aquesta 
aspirant, que era la número E2016019585, també va superar la prova 
pràctica. No obstant, en el moment de procedir a la revisió del mèrits 
d’aquesta aspirant, el Tribunal Qualificador va comprovar que aquesta 
podria incórrer en una causa d’abstenció obligatòria respecte les tasques 
pròpies del lloc de treball convocat, per la qual cosa va acordar suspendre el 
procés de selecció a fi i efecte de poder estudiar l’existència de la causa 
d’abstenció i els efectes que l’apreciació de la mateixa pogués generar. 
 
L’esmentada decisió figura en l’acta aixecada el dia 01/12/2016, la qual es 
consultable a la web de l’Ajuntament. 
 
En concret, la presumpta causa d’abstenció obligatòria apreciada pel 
tribunal era la prevista a l’article 23.2 e) de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic (“Tener relación de servicio con persona 
natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado 
en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en 
cualquier circunstancia o lugar”), atès que al començar a procedir a la 
revisió de mèrits, el tribunal va poder comprovar que l’aspirant en qüestió 
era, des de l’any 2008 i fins el moment present, empleada de la mercantil 
GBI Serveis, SAU, empresa concessionària de l’Ajuntament, concretament 
en relació del servei públic de neteja viària, recollida i transports de residus 
sòlids urbans, servei de deixalleria i àrees d’aportació de residus, neteja de 
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platges, manteniment i neteja d’àrees d’esbarjo, gestió del dipòsit controlat 
de residus urbans i gestió del dipòsit controlat de terres i runes de Lloret de 
Mar.  
 
II.- A petició del Tribunal, l’Alcalde va encarregar l’emissió d’un dictamen 
jurídic a un advocat especialista en Dret Administratiu, en relació a: 
a) L’existència, en el cas en qüestió, de la concurrència del supòsit 
d’abstenció obligatòria prevista a l’article 23.2 e) de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
b) El procediment que havia de seguir el Tribunal Qualificador en cas de 
verificar-se l’existència d’aquest supòsit d’abstenció obligatòria de l’aspirant.  
c) La forma o formes en que l’òrgan municipal competent podia finalitzar el 
procediment de selecció. 
 
III.- L’esmentat dictamen va ser realitzat per l’advocat especialista en Dret 
Administratiu i professor de Dret Constitucional de la Universitat de Girona, 
Sr. Xavier Hors i Presas. El dictamen va ser presentat a l’Ajuntament en 
data 19/12/2016, i el que el subscrivia feia notar que, a parer seu, el fet 
d’haver admès a tràmit a l’aspirant E2016019585, quan concorria en ella 
una causa d’abstenció obligatòria respecte la major part de les funcions de 
la plaça que es convocava, suposava haver incorregut en el supòsit de 
nul·litat de ple dret previst a l’article 47.1 f) de la Llei 39/2015 (“actes 
expressos o presumptes contraris a l’ordenament jurídic pels quals 
s’adquireixen facultats o drets quan sense tenir els requisits essencials per 
adquirir-los”), àdhuc en el supòsit de nul·litat de ple dret previst a l’article 
47.1 c) (“actes de contingut impossible”). 
És per això que en l’apartat de conclusions el lletrat Sr. Hors proposava a el 
següent: 
 

a)Que l’Ajuntament iniciés un procediment de revisió d’ofici parcial 
del Decret d’Alcaldia número 2173/2016, de 13 d’octubre, que 
aprovava la llista provisional d’admesos i exclosos del procés de 
selecció per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na de ciències 
ambientals, per nul·litat parcial d’aquest, d’acord amb allò establert a 
l’article 106 de la Llei 39/2016, de 1 d’octubre de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en el sentit de 
que s’anul.li l’admissió de l’aspirant E2016019585. 

 
 

b)Que per part de l’òrgan municipal competent se suspenguessin les 
actuacions del procés selectiu referit, fins a la finalització del 
procediment de revisió d’ofici del Decret d’Alcaldia número 
2173/2016, de 13 d’octubre. 

 
IV.- En data 09/01/2017 aquesta Alcaldia ha dictat el Decret número 
17/2017 la part dispositiva del qual es transcriu a continuació: 
 
“PRIMER.- Incoar procediment de revisió d’ofici del Decret d’Alcaldia número 
2173/2016, de 13 d’octubre, pel qual s’aprovava la llista provisional d’admesos i 
exclosos del procés de selecció per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na de ciències 
ambientals, per nul·litat parcial d’aquest Decret al concórrer les causes previstes als 



apartats f) i c) de l’article 47 de la llei 39/2015, a fi i efecte d’anular l’admissió al 
procés selectiu de l’aspirant E2016019585. 
SEGON.-D’acord amb el que es disposa a l’article 82.1 de la Llei 39/2015, atorgar a 
l’aspirant núm. E2016019585 , Sra. Susanna Cassà Gómez, un termini d’audiència 
de 15 dies a comptar des de la data en que se li notifiqui aquesta resolució als 
efectes que pugui realitzar les al·legacions que estimi convenients. 
TERCER.- Designar Instructor/ora del present procediment de revisió d’ofici el 
regidor municipal Sr. Jordi Sais Giralt i Secretària a l’ administrativa adscrita a la 
Secció de RRHH Sra. Elena Suñe Pujol. Després del tràmit d’audiència l’Instructor 
haurà de dictar proposta de resolució. 
QUART.- Informar a la persona interessada que d’acord amb allò previst a l’article 
24 de la Llei 40/2015 pot recusar a l’Instructor i al Secretària de l’expedient en 
qualsevol moment de la tramitació del procediment, sempre que concorri alguna de 
les causes previstes a l’article 23 de la mateixa llei. 
CINQUÈ.- Informar a l’aspirant número E2016019585 , Sra. Susanna Cassà Gómez, 
que una vegada dictada la proposta de resolució es trametrà l’expedient del procés 
de selecció i l’expedient d’aquest procediment de revisió d’ofici, juntament amb la 
corresponent sol·licitud de dictamen, a la Consellera de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat, a fi i efecte que, en base a 
allò previst a l’article 10.3 de la Llei 5/2005, aquesta ho elevi a la Comissió Jurídica 
Assessora perquè aquest òrgan consultiu emeti el dictamen preceptiu previst a 
l’article 106.1 de la Llei 39/2015”. 
SISÈ.- Notificar aquesta resolució a la Sra. Susanna Cassà Gómez adjuntant còpia 
del dictamen jurídic emès pel Sr. Hors, a l’ Instructor i a la Secretària de l’ 
expedient i a la Secció de Recursos Humans de l’Ajuntament, pel seu coneixement i 
efectes escaients”.  
 
F O N A M E N T S  D E  D R E T : 
 
I.- L’article 108 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques estableix: “Iniciat el 
procediment de revisió d’ofici al que es refereixen els articles 106 i 107, 
l’òrgan competent per a declarar la nul·litat o lesivitat, podrà suspendre 
l’execució de l’acte, quan aquest pogués causar perjudicis de impossible o 
difícil reparació”. 
 
II.- La no suspensió dels efectes del Decret d’Alcaldia número 2173/2016, 
de 13 d’octubre, pel qual s’aprovava la llista provisional d’admesos i 
exclosos del procés de selecció per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na de 
ciències ambientals, podria generar a l’Ajuntament perjudicis de impossible 
o difícil reparació, en la mesura que la no suspensió implicaria que el 
procediment de selecció seguís endavant i l’aspirant E2016019585 fos 
proposada pel Tribunal i posteriorment contractada per l’òrgan municipal 
competent, no podent realitzar aquesta la major part de les tasques de la 
plaça en qüestió a l’incórrer en un supòsit d’abstenció obligatòria, ni tampoc 
podria realitzar la fase de pràctiques (darrera fase del procediment de 
selecció).  
 
III.- Per altra banda, d’acord amb el dictamen jurídic referit, la suspensió 
provisional del procés de selecció hauria de ser ratificada per l’òrgan 
municipal competent que hauria d’aprovar la contractació (Junta de Govern 
Local), i mantenir-la fins que no finalitzi el procediment de revisió d’ofici del 
Decret d’Alcaldia número 2173/2016. 
És per tot això exposat que,  



 
R E S O L C : 
 
PRIMER.- Suspendre l’execució i els efectes jurídics que pugui generar el 
Decret d’Alcaldia número 2173/2016, de 13 d’octubre, pel qual s’aprovava 
la llista provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció per cobrir 
una plaça de tècnic/a mitjà/na de ciències ambientals, fins que es resolgui 
el procediment de revisió d’ofici de l’esmentat Decret. Aquesta suspensió 
suposa a la pràctica la suspensió del procediment de selecció per a cobrir 
aquesta plaça, també fins que es resolgui el referit procediment de revisió 
d’ofici. 
 
SEGON.- Sotmetre aquest Decret a ratificació de la Junta de Govern Local 
en la propera sessió que es celebri.  
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’aspirant número E2016019585, Sra. 
Susanna Cassà Gómez. 
 
 
 
 
 
La qual cosa es fa pública per a general coneixement 
 
Lloret de Mar, 10 de gener de 2017 
 
EL SECRETARI GENERAL, 
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