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Personal i Serveis Generals
Núm. Exp.: 2021/4595
Selección de personal temporal

ANUNCI

La regidora-delegada de Règim Interior, Salut i Consum, Arxiu Municipal, Igualtat i 
Memòria Democràtica de l'Ajuntament, el 17/03/2021, ha dictat la resolució següent:

Atès el Decret de l'alcaldessa accidental de l'Ajuntament, de data 03/09/2019, pel que 
es disposa el nomenament com a funcionari de carrera, entre d’altres,  de Victor 
Vázquez Fernández, de l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, 
classe Policia Local, amb la categoria d’agent de la Policia Local, subgrup C1, amb 
efectes del dia 1 de setembre de 2019. 

Atesa la petició de data 10 de març de 2021 de l’agent TIP número 151 on exposa que 
ha realitzat les proves d’accés per a la Guàrdia Urbana de Tarragona, mitjançant 
oposició lliure, restant en borsa, i que té intenció d’incorporar-se a la major brevetat 
possible com agent interí de la policia local de Tarragona. 

Vista la petició de la prefectura de Policia Local de Castelldefels de necessitat de cobrir 
de forma immediata la vacant en el mateix moment que es produeixi aquesta, per tal  
de poder cobrir els mínims de Servei establerts per a la Seguretat Ciutadana en el 
municipi i poder respectar el quadrant de serveis de la resta de policies (torns, 
vacances, etc).

Atesa la sentència dictada per la Sala contenciós-administrativa del Tribunal Suprem de 
24 de juny de 2019 (rec.1594/2017), que en base a l’article 81.3 del TREBEP disposa 
que la comissió de serveis es regula dins de la “mobilitat” funcionarial, figura diferent 
de la provisió de llocs de treball de l’article 78.2 del TREBEP, i l’exigència de 
convocatòria pública es dedueix de la literalitat del citat precepte, norma de caràcter 
bàsic ( DF 1a).

Per tant, quan la causa que justifica la comissió de serveis és que hagi una plaça vacant 
que sigui urgent i inajornable cobrir, i s’acorda que com a mesura transitòria es 
cobreixi mitjançant adscripció en comissió de serveis (voluntària), la comissió de 
serveis ha d’ofertar-se mitjançant convocatòria pública.

Aquesta exigència és coherent amb els principis de legalitat i transparència, en l’accés 
a l’ocupació de càrrecs i funcions públiques, per així evitar tractes preferents en 
benefici de la carrera professional.

Atesa la Resolució SLT/716/2021, de 12 de març, per la qual es prorroguen i es 
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de  COVID-19 al territori de Catalunya que disposa a l’apartat 
dos i) que es permeten realitzar processos selectius oficials inajornables.
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Davant de la situació de contenció de la pandèmia, per evitar el risc de contagi, la 
celebració del procés selectiu convocat requereix de l’adopció de mesures preventives 
adients que garanteixi la salut de les persones treballadores que participin en el procés 
i de la ciutadania convocada, essent en allò possible aplicable el Pla de Prevenció i 
protecció elaborat per a la convocatòria d’agents de policia local aprovat per Decret de 
l’Alcaldia de 12 d’agost de 2020 núm. Exp.: 2020/2052 que disposà “aprovar el Pla de 
Mesures Preventives del Servei de Prevenció Propi i de Protecció Civil de data 
12.08.2020 que són específiques per aquesta convocatòria de selecció i que es detallen 
a continuació....” i que en allò aplicable, sota els criteris i supervisió tècnica del Servei 
de Prevenció de Riscos Laborals municipal pel que fa a l’acompliment de les mesures 
preventives específiques dels processos selectius, havent de comunicar a la Secció de 
Personal els canvis en les mesures de protecció i seguretat preventiva que siguin 
oportuns a cada convocatòria de selecció per poder adaptar el pla preventiu en allò 
que en cada moment correspongui.

Atès que el Servei de Protecció Civil indica, en data 6.08.2020, que pel que fa a proves 
selectives, afegeix l’aforament màxim és el d’aplicar distàncies mínimes de seguretat 
(>1,5mts, preferentment 2 metres entre cadires), sense cap altre pronunciament de 
cap altre mesura extraordinària, més enllà de les aplicables per les Autoritats 
Sanitàries i contingudes en el Pla Preventiu.

En virtut de les facultats que la legislació de Règim local vigent atribueix a la 
Presidència de la Corporació i en ús de la delegació conferida pel decret de l’Alcaldia 
de data 5 de juny de 2020 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 
23/06/2020),
 
R E S O L C:
 
Primer.- Declarar urgent i inajornable el procés selectiu de la convocatòria pública per 
cobrir mitjançant comissió de serveis el lloc d’agent de policia local de l’Ajuntament de 
Castelldefels,codi convocatòria PRCS012021.

Segon.- Aprovar les següents bases de la CONVOCATÒRIA PER COBRIR MITJANÇANT 
COMISSIÓ DE SERVEIS EL LLOC DE TREBALL D’AGENT DE POLICIA LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS CODI CONVOCATÒRIA PRCS012021, lloc número 
6.30.41.50.01 de la RLLT, d’agent de policia local.

Objecte

L’Ajuntament de Castelldefels té la necessitat de cobrir per mobilitat funcionarial el 
lloc de treball d’agent de policia local vacant temporalment i fins la cobertura 
reglamentària, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu 
l'article 84 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text 



Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i amb el procediment de comissió 
de serveis establert amb les característiques i condicions laborals establertes a la fitxa 
de la RLLT annexa i a l’Acord de condicions de matèries comunes del personal 
municipal vigent.

Descripció del lloc de treball

Annex RLLT lloc codi núm. 6.30.41.50.01 i Acord de condicions de la mesa general de 
matèries comunes del personal de l’Ajuntament de Castelldefels.

Durada

La durada de la comissió de serveis serà fins 31.12.2021, sense perjudici que es pugui
prorrogar d’acord amb la normativa vigent.

Termini de presentació de sol·licituds

Cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la data de publicació al DOGC atesa 
la necessitat urgent i inajornable.

Requisits de participació

Ser funcionari/ària del subgrup de classificació C2, agent de policia local.

Forma d’ocupació del lloc de treball: Comissió de serveis.

Participació: Les persones interessades caldrà que presentin la seva sol·licitud per 
prendre part en la convocatòria en el termini de cinc dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es 
presentarà preferentment per via telemàtica, però també es podrà presentar i 
formalitzar a través d’un dels canals següents:

a) De manera presencial a l’Oficina de registre de l’Ajuntament (OAC). Amb cita prèvia.
Horari: http://www.castelldefels.org/ca/guiaciutat.asp?idGuia=21944&id_opcio=4935

b) En el registre electrònic de l’Ajuntament o en el registre electrònic de les 
administracions públiques relacionades a l’article 16.4 a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(LPACAP) i d´acord al que es disposa a la disposició final setena de la Llei 39/2015, d´1 
d´octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi (correu 
administratiu).

http://www.castelldefels.org/ca/guiaciutat.asp?idGuia=21944&id_opcio=4935


d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

e) A les oficines d’assistència en matèria de registre.

Quan les instàncies no siguin presentades en el Registre General d’aquest Ajuntament, 
l’aspirant haurà de comunicar-ho de forma immediata i sempre abans de la publicació 
de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos a la Secció de Personal de 
l’Ajuntament de Castelldefels, via e-mail (personal@castelldefels.org), dins del termini 
de presentació d´instàncies, adjuntant al correu electrònic els documents requerits a la 
convocatòria (no els mèrits). Se n’exceptuen els presentats mitjançant la seu 
electrònica d’aquest Ajuntament.

Les posteriors publicacions es faran a la pàgina web municipal.

Adjudicació. Comissió Qualificadora.
Inspector/Sotsinspector prefectura de l’Ajuntament, dos sergents de la prefectura, el 
director d’Organització i Règim Interior i la cap de la Secció de Personal emetran per a 
l’Alcaldia o Regidoria delegada de Règim Interior un informe d’idoneïtat de cada 
aspirant, tenint en compte preferentment:

- Experiència professional desenvolupant llocs de treball similar o iguals al convocat en 
l’àmbit del sector d’Administració Local.

- Estudis i formació específica relacionada amb les funcions i tasques a desenvolupar 
en el lloc de treball.

- Aportació d’autorització de la comissió de serveis de l’Ajuntament d’origen.
- Altres aspectes curriculars que pugui aportar la persona aspirant.

La valoració de l’experiència professional, els estudis i formació específica es realitzarà 
seguint el barem publicat a la pagina web d’aquest Ajuntament, en relació a la Base.8 
de les Bases generals de selecció de per a l’accés a personal funcionari, escala 
d’administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, agent de la 
policia local de l’Ajuntament de Castelldefels (DOGC. NÚM. 5155, 18/06/08). 

Es podrà realitzar una entrevista personal en el cas que es consideri oportú per 
verificar el perfil professional de les persones candidates d’acord l’annex I de la RLLT a 
càrrec de la  comissió Qualificadora. La valoració d’aquesta entrevista serà màxim de 5 
punts.

Aquest informe inclourà una proposta motivada en favor d’un/a dels candidats/es o, si 
s’escau, de declarar-se deserta la convocatòria, que serà elevat a l’Alcaldia o Regidoria 
Delegada de Règim Interior per tal de cobrir el lloc de treball referenciat pel sistema de 
comissió de serveis.



Tercer.- Aprovar pel present procés selectiu les mesures preventives i protecció 
elaborat per a la convocatòria d’agents de policia local aprovat per Decret de l’Alcaldia 
de 12 d’agost de 2020 núm. Exp.: 2020/2052 que disposà aprovar el Pla de Mesures 
Preventives del Servei de Prevenció Propi i de Protecció Civil de data 12.08.2020 que 
són específiques per aquesta convocatòria de selecció i que es detallen a 
continuació....” i que en allò aplicable a l’entrevista competencial, sota els criteris i 
supervisió tècnica del Servei de Prevenció de Riscos Laborals municipal pel que fa a 
l’acompliment de les mesures preventives específiques dels processos selectius, 
havent de comunicar a la Secció de Personal els canvis en les mesures de protecció i 
seguretat preventiva que siguin oportuns a cada convocatòria de selecció per poder 
adaptar el pla preventiu en allò que en cada moment correspongui.

Quart.- Traslladar la present Resolució al Servei de Prevenció de Riscos Laborals i a la  
Secció de Personal i a la Direcció de Desenvolupament Organitzatiu i Règim Interior.

La qual cosa es fa pública per al seu coneixement general.

Castelldefels, a la data de la signatura electrònica. 

Signat electrònicament el 18/03/2021, 10:57:36

Lourdes Armengol i Aymerich

Ajuntament de Castelldefels

La regidora-delegada de Règim Interior, Salut 

i Consum, Arxiu,  Igualtat i Mem. Democràtica,
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