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En Josep Rovira i Jofre, secretari de la Junta General del Consell de Col.legis de Secretaris, 

Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Catalunya, 

 

CERTIFICO: Que la Junta General del Consell de Col.legis del SITAL de Catalunya, en la sessió 

extraordinària de data 22.06.2022, va aprovar, per unanimitat dels membres presents, els 

següents acords: 
 
APROVACIÓ DE LA PERSONACIÓ DEL CSITAL CATALUNYA DAVANT DEL TRIBUNAL SUPREM EN EL 
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU A INTERPOSAR CONTRA EL REIAL DECRET 408/2022, DE 24 
DE MAIG, PEL QUE S’APROVA L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA PER A L’ESTABILITZACIÓ 
D’OCUPACIÓ TEMPORAL EN L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT PER A L’ANY 2022. 
 
“Per acord de la Junta General del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració 
Local de Catalunya, de data 26.10.2018, es va aprovar que aquest òrgan coordini i executi les actuacions 
referides a la interposició de recursos administratius i contenciosos administratius per a la defensa del règim 
jurídic dels col·legiats i col·legiades de Catalunya, de forma que els acords referits als actes administratius que 
es citen a continuació seran adoptats per la Junta General del Consell de Col·legis SITAL de Catalunya, amb la 
prèvia proposta de la Junta de Govern del Col·legi provincial corresponent:  
 

a) Determinació dels sistemes de provisió dels llocs de treball reservats a SITAL. 
b) Bases i convocatòries de processos de provisió dels llocs de treball reservats a SITAL. 
c) Nomenaments interins i accidentals.  
d) Altres matèries que s'estimin adients. 

 
Vist que, en la sessió extraordinària de la Junta General del CSITAL Catalunya, de data 2 de juny de 2022, es va 
acordar: 
 

“Primer.- Dur a terme les següents actuacions referides als processos d’estabilització d’ocupació 
temporal que afecten a personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional:  

 
(...). 
 
4. Interposició davant del Tribunal Suprem d’un recurs contenciós administratiu contra el Reial decret 
408/2022, de 24 de maig, pel que s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització d’ocupació 
temporal en l’Administració General de l’Estat corresponent a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de 
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, referits a la cobertura de 
places reservades a FHN.  
 
5. Interposició, en seu administrativa i contenciosa administrativa, dels corresponents recursos contra 
tots els actes d’execució de l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització d’ocupació temporal en 
l’Administració General de l’Estat corresponent a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures 
urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, referits a la cobertura de places 
reservades a FHN. 

 
6. Interposició, en seu administrativa i contenciosa administrativa, dels corresponents recursos contra 
totes les ofertes d’ocupació pública per a l’estabilització d’ocupació temporal que puguin aprovar altres 
Administracions públiques situades al territori de Catalunya, referits a la cobertura de places reservades 
a FHN. 
 
7. Interposició, en seu administrativa i contenciosa administrativa, dels corresponents recursos contra 
tots els actes d’execució de les ofertes d’ocupació pública per a l’estabilització d’ocupació temporal que 
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puguin aprovar altres administracions públiques situades al territori de Catalunya, referits a la cobertura 
de places reservades a FHN. 
 
(...)”. 

 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, ha consagrat com a funcions necessàries a 
totes les corporacions locals, i reservades a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, les funcions de secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu, i 
d’intervenció-tresoreria corresponent el control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i 
pressupostària, i comptabilitat, tresoreria i recaptació dels ens locals. Es tracta de funcions necessàries, 
reservades a personal funcionari de carrera i encaminades a verificar la correcció jurídica i econòmica de les 
decisions adoptades pels diferents òrgans de les corporacions locals i, en definitiva, a salvaguardar la 
responsabilitat de les autoritats que exerceixen els seus càrrecs en les diferents corporacions locals, per tal de 
garantir els principis de transparència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat econòmica-financera.  
 
Resulta un atac jurídic, totalment inacceptable en un Estat de dret, pretendre dur a terme un procés 
d’estabilització de l’ocupació temporal en les Administracions públiques referit al personal funcionari interí o de 
qualsevol altra naturalesa temporal que exerceix les funcions reservades a personal funcionari d’administració 
local amb habilitació de caràcter nacional.  
 
Inadmissible i inacceptable perquè suposa una clara vulneració dels principis constitucionals que regulen l’accés 
a la funció pública: igualtat, mèrit, capacitat, publicitat, transparència, objectivitat i seguretat jurídica.  

 
Inadmissible i inacceptable perquè suposa la consolidació de personal que no ha acreditat disposar de la 
preparació adequada en els diferents àmbits d’activitat de les corporacions locals, d’una forma igual a la què ha 
acreditat el personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

 
I finalment, inadmissible i inacceptable perquè suposa la ruptura definitiva amb els pilars que sustenten la funció 
pública a l’Estat espanyol, i en concret, amb l’exercici de les funcions reservades a personal funcionari 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. Uns pilars que es citen al preàmbul del Reial decret 
128/2018, de 16 de març, que regula el règim jurídic d’aquest personal i que són els següents:  
 

1. Garantir la professionalitat i l’eficàcia en l’exercici de les funcions reservades. 
2. Aconseguir un control econòmic-pressupostari més rigorós, per a millorar la presa de 
decisions dels càrrecs electes en l’exercici del seu mandat representatiu.  
 

L’article 5 dels Estatuts del Consell de Col·legis SITAL Catalunya preveu que el Consell pot  comparèixer davant 
dels tribunals i les autoritats dels diferents ordres i graus de jerarquia per a l'exercici d'accions, excepcions i 
peticions que cregui adients en defensa de la professió, del seu patrimoni i, en general, dels drets que dimanin 
d'aquests Estatuts i les disposicions concordants.  
 
L’article 6 dels Estatuts del Consell de Col·legis SITAL Catalunya preveu que són fins  essencials del Consell els 
de coordinar els col·legis integrats al Consell i representar la professió especialment en les seves relacions amb 
les administracions públiques, d'acord amb les necessitats de la societat en relació a aquestes professions. 
 
L’article 7 dels Estatuts del Consell de Col·legis SITAL Catalunya preveu que són funcions pròpies del Consell, 
als efectes d'assolir els seus objectius, exercir la representació i la defensa generals dels secretaris, interventors 
i tresorers d'administració local en l'àmbit de Catalunya i la coordinació dels col·legis que els representen.  
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Per tal de donar compliment al que preveuen aquests articles dels Estatuts, i de conformitat amb el que preveu 
l’article 18, apartat 24, dels Estatuts del Consell de Col·legis SITAL de Catalunya i els articles 19.1 i 49 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, la Junta General adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- PERSONAR-SE davant del Tribunal Suprem en el recurs contenciós administratiu a interposar contra el 
Reial decret 408/2022, de 24 de maig, pel que s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització 
d’ocupació temporal en l’Administració General de l’Estat per a l’any 2022. 
 
Segon.- DESIGNAR el lletrat senyor Josep González Ballesteros perquè ostenti la defensa del Consell de 
Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya en el recurs contenciós 
administratiu a interposar contra el Reial decret 408/2022, de 24 de maig, pel que s’aprova l’oferta d’ocupació 
pública per a l’estabilització d’ocupació temporal en l’Administració General de l’Estat per a l’any 2022, i als 
procuradors senyor Jaume Guillem Rodríguez i senyor Argimiro Vázquez Guillén perquè ostentin la 
representació del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya 
en els recursos abans esmentats en totes les seves fases.  
 
Tercer.- COMUNICAR aquest acord al Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local. 
 
Quart.- COMUNICAR telemàticament aquest acord a tots els col·legiats i a totes les col·legiades de Catalunya“. 
 
I, perquè així consti als efectes oportuns, i a reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, lliuro 

aquest certificat amb el vistiplau de la senyora presidenta a la data que consta a les respectives 
signatures digitals. 

Vist i plau 

El secretari      La presidenta 
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