
ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

14-9-2017

Ignacio  Río  Santos,  Secretari  d’aquest  Ajuntament,  en  l’exclusiu 
exercici  de  la  funció  de  fe  pública  de  l’article  2  del  Reial  Decret 
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris  de  l'Administració  Local  amb  habilitació  de  caràcter 
nacional,

CERTIFICO

Que en sessió ordinària de la Junta de Govern Local  de data 14 de 
setembre  de  2017,  amb  l'assistència  dels  Regidors  Srs.  Sánchez, 
Fortuny, Maceira (PSC), Carrión (PP) i Díaz (UpC), entre uns altres es va 
adoptar l'Acord del tenor literal següent:

ASSUMPTES DECLARATS D’URGÈNCIA

2. Proposta per deixar sense efecte el procés de selecció de la borsa de 
treball d’Agent de la Policia Local, en règim de funcionari/a interí/na, 
per procediment d’urgència. Expedient 2016/2017.

Expedient núm.: 2016/2017
Assumpte:  Borsa  de  treball  d’agent  de  la  policia  local  en  règim  de  funcionari/a 
interí/na, per procediment d’urgència
Procediment: Convocatòria i Proves de Selecció de Personal Funcionari 
Data d'Iniciació:  4 de juliol de 2017
Interessat: Recursos Humans

ANTECEDENTS DE FET

Per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de juliol de 2017, es van aprovar les 
bases i la convocatòria per la formació de borsa de treball d’agents de la policia local 
de Constantí,  funcionari/a  interí/na  en procediment  d’urgència,  destinada a cobrir 
vacants o substitucions de la Policia Local de Constantí

La  convocatòria  va  ser  publicada  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Tarragona 
(BOPT) número 137 de data 17 de juliol de 2017, i les bases a la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Constantí

El  procés de selecció va iniciar-se el  dia 16 d’agost de 2017, i  consta acta de la 
comissió de selecció on textualment diu:



“El tribunal previ al inici del procés de selecció realitza un estudi de les bases que  
regeixen la convocatòria, aprovades per la Junta de Govern Local en data 11 de juliol  
de 2017, per la formació de borsa de treball d’agents interns de la policia local de  
Constantí, exposades a la seu electrònica de l’Ajuntament de Constantí entre el 17 i  
el  31 de juliol  de 2017, i  amb anunci  fent referència a la convocatòria al  Butlletí  
Oficial de la Província de Tarragona número 137 de data 17 de juliol de 2017.

De l’estudi de les bases es desprèn que entren en contradicció amb els requeriments  
per a processos de selecció establerts al Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel  
qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

Per tal de resoldre aquest dubte sobrevingut abans de l’inici de les proves, el tribunal  
acorda per unanimitat el següent:

PRIMER. Sol·licitar informe no vinculant sobre el contingut de la base 8.1 de les bases  
que regeixen la convocatòria a la Coordinadora de Policies Locals de Catalunya.

SEGON.  Proposar  la  suspensió  del  procés  de  selecció,  en  tant  que  no  consti  a  
l’expedient l’informe abans esmentat. 

TERCER. Fer extensiva la decisió del tribunal a tots els/les aspirants que han estat  
admesos al procés de selecció”

En data 17 d’agost amb registre de sortida 2955, es va fer tramesa a la Subdirecció 
General de Coordinació de la Policia Local de Catalunya les bases que regeixen la 
convocatòria, i es va sol·licitar informe no vinculant sobre el contingut de la base 8.1, 
sense haver rebut resposta fins a la data.

En data 25 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local ha aprovat la convocatòria i 
procés de selecció de cinc places d’agent de la policia local, personal funcionari de 
carrera per concurs oposició. Les bases i la convocatòria han estat publicades al BOP 
de Tarragona número 177 de data 13 de setembre de 2017.

Atès que es considera que ha desaparegut la urgència en el procés de selecció borsa 
de  treball  d’agents  de  la  policia  local  de  Constantí,  funcionari/a  interí/na  en 
procediment d’urgència, destinada a cobrir vacants o substitucions de la Policia Local 
de Constantí, ja que les bases del procés de selecció de cinc places d’agent de la 
policia  local,  personal  funcionari  de  carrera  per  concurs  oposició,  preveuen  la 
formació de borsa amb aquells aspirants que hagin superat el procés i que no hagin 
obtingut plaça

FONAMENTS DE DRET

— Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les 
Administracions Públiques

— Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local.

— Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.

— Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local.
— El Decret 248/2015, de 30 de juny de 2015, pel qual es delega en la Junta de 

Govern Local, l’aprovació de bases de selecció de personal
— Llei 8/1989, de 13 d' abril de Taxes i preus públics



— Reial Decret 2/2004 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

— Ordenança fiscal número 6, reguladora de la Taxa per l’expedició de documents 
administratius

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:

PRIMER. Deixar sense efectes el procés de selecció borsa de treball d’agents de la 
policia local de Constantí, funcionari/a interí/na en procediment d’urgència, destinada 
a cobrir vacants o substitucions de la Policia Local de Constantí

SEGON.  Comunicar  als  membres  de  la  comissió  de  selecció  així  com a  tots  els 
aspirants admesos al procés el contingut del present acord

TERCER. Aprovar la devolució de la taxa per drets d’examen abonats pels aspirants 
admesos en la convocatòria

QUART.  Fer  públic  el  present  acord,  a  la  pàgina web de la  Corporació i  al  tauler 
d’anuncis municipal

CINQUÈ. Notificar l’acord a la representació del personal funcionari

SISÈ. Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el 
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i 8, 45 i 46 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, es podrà interposar un dels recursos següents: 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte recorregut (tret que es tracti d’un acte dictat per delegació, cas en el qual 
correspondrà la resolució a l’òrgan delegant), en el termini d’un mes, a comptar des 
del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació. 

La interposició del recurs, excepte en els casos en els que una disposició estableixi el 
contrari,  no suspendrà  l’execució  de  l’acte  impugnat,  de  conformitat  amb el  que 
disposa l’article 117 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Si  transcorregués un mes des del  dia següent al  de la interposició del  recurs de 
reposició sense que aquest hagi estat resolt, podrà entendre que ha estat desestimat 
i  interposar  recurs   contenciós  administratiu  davant  del  Jutjat  Contenciós 
Administratiu de Tarragona.

b)  Recurs  contenciós  administratiu  davant  del  Jutjat  Contenciós  Administratiu  de 
Tarragona,  dins  del  termini  de dos mesos comptats  des del  dia següent  al  de la 
recepció d’aquesta notificació.

En cas d’optar pel recurs potestatiu de reposició no es podrà interposar el recurs 
contenciós administratiu fins que aquell no sigui resolt expressament o s’hagi produït 
la seva desestimació per silenci administratiu. 

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent



Els membres assistents de la Junta de Govern, aproven per unanimitat 
la proposta presentada.

I per deixar-ne constància, als efectes oportuns en l'expedient de 
la seva raó, d'ordre i amb el Vistiplau del Sr. Alcalde, amb l'excepció 
prevista en l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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