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DECRET 63/2018
Per petició de data 17 de maig del 2018, la Sra. Lídia Ribó Aznar, funcionària
d’habilitació nacional que ocupa la plaça de Secretaria - intervenció de l’Ajuntament,
sol·licita que els triennis que té reconeguts amb anterioritat al procés d’integració dels
secretaria interventors al grup A1 li siguin reconeguts com a trienni dels subgrup A1 i
no del subgrup A2.
En l’expedient de la Sra. Lídia Ribó Aznar consta la resolució de data ú de juny del
2006 de l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP) en què es declara aprovada
la relació d’aspirants que han superat el procés selectiu per a la integració de funcionaris
que pertanyen a la subescala secretaria-intervenció en el grup A en el que figura la Sra.
Ribó.
El Reial Decret 522/2005, de 13 de maig pel qual es modificaven els requisits per a la
integració dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional
pertanyents a la subescala de Secretaria-Intervenció, establia que aquests funcionaris/es
quedarien integrats en el grup A (Subgrup A1 actualment) quan compleixin els requisits
que s’hi indiquen, i aquesta possibilitat també es contempla, amb una similar regulació
en l’actual Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris d’Administració Local con habilitació de caràcter nacional.
L’abast de la integració en el grup A, establerta pel Reial Decret 522/2005, i
mantinguda en el Reial Decret 128/2018 suposa que el/la funcionari/ària integrat passa
a percebre el sou base i els triennis corresponents a aquest subgrup A1
Respecte els triennis meritats amb anterioritat a la reclassificació, ni l‘anterior Reial
Decret 522/2005, ni l’actual Reial Decret 128/2018 no hi fan cap referencia. D’acord
però, amb la Jurisprudència, en cas que la norma aplicable no estableixi el contrari, s’ha
de considerar que no existeix distinció entre el triennis perfeccionats abans o després
de la integració.
En ús de les atribucions que confereixen la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, en relació al Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

RESOLC:
PRIMER. Reconèixer els triennis que la Sra. Lídia Ribó Aznar té reconeguts amb
anterioritat al procés d’integració dels secretaris interventors al grup A, com a triennis
del subgrup A1 i no del subgrup A2
SEGON. D’aquest Decret se’n donarà compte a la persona interessada.”

El Pla de Sant Tirs, 21 de maig del 2018.
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