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Personal i Serveis Generals
Núm. Exp.: 2020/2052
Selecció de personal permanent

ANUNCI

La regidora-delegada de Règim Interior, Salut i Consum, Arxiu Municipal, Igualtat i 
Memòria Democràtica de l'Ajuntament, el 20/10/2020, ha dictat la resolució següent:

Atès que en data 6 de febrer de 2020, la Regidora delegada de Règim Interior, aprova 
les bases específiques per a la convocatòria d’un total de 7 places d'agent de la policia 
local de Castelldefels, un cop avaluada la necessitat d’executar-la. La resolució de la 
convocatòria es publiquen al BOPB del dia 13 de febrer de 2020 i al DOGC núm. 8063 
de data 13 de febrer de 2020.

Atès que l'alcaldessa de l'Ajuntament el 12 d’agost de 2020 ha dictat la resolució núm. 
Exp.: 2020/2052 que disposà:

“Primer.- Declarar inajornable el procés selectiu de la convocatòria de 7 places 
d’agent de policia local de l’Ajuntament de Castelldefels sempre que les autoritats 
sanitàries no disposin la suspensió dels processos selectius.
Segon.- 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.
...”

Atesa l’acta del Consell Assessor pel seguiment i gestió del efectes de la pandèmia de 
COVID-19 de data 24 d’agost de 2020, on es pren la decisió d’ajornar el procés selectiu 
d’agents de policia d’escala bàsica a la vista de la situació sanitària del país i les 
recomanacions restrictives del departament de Salut així com l’anunci de la Generalitat 
d’imminent publicació de nova regulació de reducció de grups socials.

Vist el decret de l'alcalde accidental de l'Ajuntament, de data 27/08/2020, de 
suspendre temporal i cautelarment els efectes del Decret de l'alcaldessa de data 12 
d’agost de 2020 (resolució núm. Exp.: 2020/2052) pel que es declarà inajornable el 
procés selectiu de la convocatòria de 7 places d’agent de policia local de l’Ajuntament 
de Castelldefels, així com l’aplicació del 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.

Atesa l’acta del Consell Assessor pel seguiment i gestió dels efectes de la pandèmia de 
COVID-19, de data 16/10/2020, on es pren la decisió de l’aixecament de la suspensió 
de les proves selectives de la convocatòria de 7 places d'agent de la policia local de 
Castelldefels i que per a la realització de les proves es seguirà la normativa de 
prevenció de la Covid-19 establerta per l’autoritat sanitària.
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Atès l’article 137 de la Constitució espanyola de 1978 i articles 84.1 i 86.3 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya que reconeix l’autonomia municipal per la gestió dels seus 
interessos als municipis, províncies i comunitats autònomes.

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.- Aixecar la suspensió temporal i cautelar de la realització del procés de selecció 
de 7 places d’agent de la Policia Local de l’Ajuntament de Castelldefels i restablir els 
efectes els efectes del Decret de l'alcaldessa de data 12 d’agost de 2020 (resolució 
núm. Exp.: 2020/2052) pel que es declarà inajornable aquest procés selectiu, així com 
l’aplicació del 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.

Segon.- Aixecar la suspensió temporal dels contractes administratius relacionats amb 
el procés selectiu, en les mateixes condicions establertes en els contractes de serveis 
aprovats corresponents a les empreses:

● Nostres Volseure l'Auxiliar de l'Espectacle S.L., de lloguer de cadires amb braços
● GAP 3 (GRUP D’ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC) SCP, de proves psicotècniques
● Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL, de proves mèdiques

Tercer.- Efectuar les comunicacions i publicacions a la major brevetat als aspirants 
(pàgina web), tribunal qualificador i serveis de suport, així com a  les empreses de 
serveis dels contractes de serveis anteriorment indicats, i a l’oficina d’atenció 
ciutadana i les àrees d’actuació del pla de protecció civil i prevenció de riscos laborals.

Quart.-Traslladar aquesta resolució a la Secció de Personal i a la Direcció 
d’Organització de Règim Interior per gestionar la represa d’efectes del procés selectiu  
en l'àmbit de les seves competències.

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

Castelldefels, 16 d'octubre de 2020
 

Signat electrònicament el 22/10/2020, 19:15:06

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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