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2020/00032833M
Unitat de Selecció
Convocatòria de 26 places AGENT GUARDIA URBANA (Aprovació de les bases
especifiques i convocatoria)
Processos selectius de personal

RESOLUCIÓ

Antecedents
1. Resolució d’Alcaldia de data 02/11/2020 per què s’aprova la convocatòria del procés selectiu per a
la provisió de 26 places vacants d’agent de Guàrdia Urbana, pel sistema d’oposició en torn lliure,
aprovades per Acord de la Junta de Govern Local de data 22/09/2020, relatiu a l’Oferta Parcial
d’ocupació Pública parcial de l’any 2020 relativa al cos de la Guàrdia Urbana i que es regiran per
les bases específiques aprovades en la mateixa Resolució la qual integren.
2. Atès que en la Resolució d’Alcaldia de data 02/11/2020 s’aprova la tramitació d’urgència de
l’expedient de referència, de conformitat amb el que estableix l’art. 33 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les AP, reduint a la meitat els terminis establerts
per al procediment ordinari, a excepció dels relatius a la presentació de sol·licituds i recursos.
3. Atès que el termini de presentació d’instàncies per prendre part en el procés selectiu de referencia
va quedar establert des del dia 27/11/2020 fins el dia 16/12/2020, ambdós inclosos, de conformitat
amb la publicació del dia 26/11/2020 en el DOGC Núm. 8281 de la convocatòria del present
procés selectiu.
4. Instrucció del tinent d’alcalde i regidor de l’àmbit per què es demana la tramitació corresponent per
a l’aprovació de la designació dels membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu, en
qualitat de titular o suplent, que ha d’estar format per un/a president/a, vocals i un/a secretari/a
respectant que un terç estigui integrat per membres o persones funcionàries de l'Ajuntament de
Badalona; un altre terç estigui integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta matèria; i un
altre terç estigui integrat per persones proposades pel Departament d'Interior, entre els quals hi
haurà, com a mínim una persona de l'ISPC i una altra de la Direcció General d'Administració de
Seguretat, d’acord amb la següent relació nominal:

President/a:

Titular - Mila Campiña Ramírez
Supent – Jordi Crisol González

* 1/3 personal tècnic especialitzat en matèria GU:
Titular - Conrado J. Fernández Justes
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Suplent - Valentín Anadón Palacios
Titular - J. Antonio Pozo Aguilera
Suplent - Ernesto Martínez Serrano
* 1/3 personal proposta pel Dept. Interior de la Generalitat:
Titular – personal designat per l’ISPC (pendent)
Suplent - personal designat per l’ISPC
Titular - personal designat per la DGAL (pendent)
Suplent - personal designat per DGAL
* 1/3 personal membres o persones funcionàries de la corporació:
Titular - Lourdes García Illescas
Suplent - Dolors Romero Labrada
Titular - Toni Nieto Carranza
Suplent - Carme Alsina Moya
Secretària:

Titular - Fina Carrasco Jiménez

(amb veu sense vot)

Suplent - Montserrat Sánchez Casorrán

5. Designació dels membres del Tribunal Qualificador de les entitats públiques requerides a tal
efecte.

Fonaments de Dret
1. Article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les AP, en relació
amb l’aplicació al procediment de la tramitació d’urgència, per la que es reduiran a la meitat els
terminis establerts per al procediment ordinari, a excepció dels relatius a la presentació de sol·licituds i
recursos, sense que hi hagi possibilitat d’interposar cap recurs contra la declaració d’aquesta aplicació
de la tramitació d’urgència.
2. Bases específiques reguladores del referenciat procés selectiu aprovades per Resolució d’Alcaldia
de data 02/11/2020 què també aprovava la convocatòria del procés selectiu per a la provisió de 26
places vacants d’agent de Guàrdia Urbana, pel sistema d’oposició en torn lliure.
3. Article 60 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 (TREBEP) es preservarà la paritat entre homes i dones en la
seva composició. Per a cadascun dels membres titulars li serà designat un membre suplent.
4. Els membres del Tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir en el procés selectiu quan concorrin
circumstàncies que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
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Públic. Igualment, les persones participants podran recusar els membres del Tribunal quan
concorrin les circumstàncies previstes per l'article 24 de la mateixa llei.
5. Facultats conferides a l’alcalde/ssa com a cap de tot el personal, a l’article 21 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de bases del règim local, competència delegable que aquesta Alcaldia, per
Resolució núm. 20200003042 de 18/05/2020, té delegada en el 1r tinent d’alcalde i regidor de
l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones.
6. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els responsables
dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar els expedients que els hi
correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.

Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, RESOLC:

PRIMER. Aprovar la següent designació dels membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu
de 26 places d’agents de Guàrdia Urbana, pel procediment d’oposició, en torn lliure, de conformitat
amb la instrucció de Regidoria:
President/a:

Titular - Mila Campiña Ramírez
Supent – Jordi Crisol González

* 1/3 personal tècnic especialitzat en matèria GU:
Titular - Conrado J. Fernández Justes
Suplent - Valentín Anadón Palacios
Titular - J. Antonio Pozo Aguilera
Suplent - Ernesto Martínez Serrano
* 1/3 personal proposta pel Dept. Interior de la Generalitat:
Titular – Ernesto Baños Quinto
Suplent - Carles Benedicto Reina
Titular - Joan Bigorra Paez
Suplent - Daniel Corral Fuentes
* 1/3 personal membres o persones funcionàries de la corporació:
Titular - Lourdes García Illescas
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Suplent - Dolors Romero Labrada
Titular - Toni Nieto Carranza
Suplent - Carme Alsina Moya
Secretària:

Titular - Fina Carrasco Jiménez

(amb veu sense vot)

Suplent - Montserrat Sánchez Casorrán

SEGON. Publicar la present designació de Tribunal Qualificador de conformitat amb el que determina la
Base 12 de les bases específiques reguladores del procés, a efectes de comunicació a totes les
persones aspirants, que podran ser susceptibles de possibles recusacions quan concorrin les
circumstàncies que preveu l'article 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.
TERCER. Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon fi i
execució dels precedents acords.

QUART. Conforme a les previsions de l’article 123 de la vigent Llei 39/2015, d’1 d’octubre, Llei del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, contra aquest acte administratiu,
que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant del
mateix òrgan que l’ha dictat dintre del termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva
publicació en la forma legalment establerta.
Així mateix, de conformitat amb als articles 45 i 46 de la mateixa Llei, podrà interposar-se directament
recurs davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu dintre del termini de dos mesos, comptats
a partir següent al de la seva publicació en la forma legalment establerta, sense perjudici de qualsevol
altre recurs que s’estimi adient, en base allò que estableixen l’article 112 i 114 de la Llei 39/2015, de 1
d’octubre, i els articles 8 i ss, 25, i 46 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciós administrativa. Aquest recurs no es podrà interposar mentre no s’hagi resolt
expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició potestatiu
prèviament interposat.
La interposició de qualsevol dels recursos, però, no paralitza, per si mateixa, l’acció administrativa
perquè l’acte administratiu sigui efectiu, llevat que així ho acordi l’òrgan jurisdiccional o administratiu
competent.

Signatures:

Juan Fernández Benítez, 1r. Tinent d'Alcaldia i regidor de
l'Àmbit d'Hisenda i Serveis a les Persones - 12/01/2021
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