
                                                                                                       

      
 

 

 

 

COMUNICACIÓ D’ESMENES DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE PROCÉS 

SELECTIU PER ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE TREBALL VACANTS ESTRUCTURALS DE 

REF. 4-2022/TE/EXT  

En relació a la convocatòria de procés selectiu per adjudicació de llocs de treball 
vacants estructurals de Ref. 4-2022/TE/EXT per la provisió d’un lloc de treball de la 
categoria d’Auxiliar tècnic/a informàtic/a en fase externa, es fa pública la següent 
esmena: 

1. Atès la resolució del Ple del Tribunal Constitucional del passat 15 de novembre de 
2022, per la qual es declara nul.la la Disposició final vintena de la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 2022, es modifica el paràgraf vuitè de 
l’apartat 3.5 de les bases de la convocatòria que queda redactat en els següents 
termes: 

Contra les presents bases de la convocatòria es podrà formular demanda davant 
l’ordre jurisdiccional social en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de 
la seva publicació, de conformitat amb els articles 2 i 69 de la Llei Reguladora de la 
Jurisdicció Social i les interlocutòries de la Sala Especial de Conflictes de 
Competència del Tribunal Suprem núm. 1355/2020, de 12 de febrer de 2020, i 
14/2021, de 16 de febrer de 2021. 

Contra les decisions de l’Òrgan de Selecció que decideixin directa o indirectament 
sobre qüestions fonamentals que determinin la impossibilitat de continuar en el procés 
selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les 
persones interessades podran  formular en el termini d’un mes recurs d’alçada, a 
l’empara del que disposa l’article 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i contra la resolució 
que es dicti es podrà presentar demanda davant els jutjats de l'ordre jurisdiccional 
social en el termini de dos mesos, de conformitat amb els articles 2 i 69 de la Llei 
Reguladora de la Jurisdicció Social i les interlocutòries de la Sala Especial de 
Conflictes de Competència del Tribunal Suprem núm. 1355/2020, de 12 de febrer de 
2020, i 14/2021, de 16 de febrer de 2021. 

Contra les actuacions de l’òrgan de govern i la gerència que posin fi a la via 
administrativa, les persones interessades podran formular demanda davant els jutjats i 
tribunals de l'ordre jurisdiccional social en el termini de dos mesos, de conformitat amb 
els articles 2 i 69 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social i el criteri interpretatiu 
establert per la interlocutòria de la Sala Especial de Conflictes de Competència del 
Tribunal Suprem núm. 1355/2020, de 12 de febrer de 2020, i 14/2021 de 16 de febrer 
de 2021. 

 
 
 
 
Elisabeth Rutllant i Vallvé 
Vilafranca del Penedès, 28 de novembre de 2022 


