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2019/00000690Z
Unitat de Selecció
Procés selectiu per a la provisió de 56 places vacants d'agent de Guàrdia Urbana
Processos selectius de personal

RESOLUCIÓ

ANTECEDENTS
1. Acords de la Junta de Govern Local (endavant JGL) de dates 24 de desembre de 2018 i 18 de febrer de 2019
què aproven l’Oferta d’ocupació pública parcial de 2018 i 2019, relativa al cos de la Guàrdia Urbana, de
l’Ajuntament de Badalona, que inclouen un total de 56 places vacants d’agent de la Guàrdia Urbana, entre
d’altres.
2. Acord de la JGL de 25/02/2019 que aprova les bases específiques reguladores del procés selectiu per proveir
places d’agents de Guàrdia Urbana, en torn lliure, mitjançant sistema d’oposició.
3. Resolució de data 11/03/2019 per què s’aprova la convocatòria del procés selectiu de 56 places vacants
d’agent de la Guàrdia Urbana, pel sistema d’oposició, torn lliure, què es regirà per les bases específiques
reguladores del procés selectiu de places vacants d’agent de Guàrdia Urbana aprovades per Acord de JGL de
data 25/02/2019.
4. Comunicacions de les entitats a què s’ha requerit la designació de membres del Tribunal Qualificador del
procés selectiu de 56 places d’agent de Guàrdia Urbana.
5. Instrucció de la tinent d’alcalde i regidora de l’Àmbit, en funcions, per què s’ordena la tramitació
administrativa per aprovar la designació de les següents persones que actuaran com a membres titulars i
suplents del Tribunal Qualificador del procés selectiu de 56 places d’agent de Guàrdia Urbana:
President/a:
Titular: Milagros Campiña Ramírez
Suplent: Remedios Hijano Cruzado
Vocals:
Designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Titular: Eva Martínez Soto
Suplent: Roser Talaveron Planas
Designat per la Direcció Gral. d’Administració de Seguretat
Titular: Josep Maria Escarré i Garcia
Suplent: Angel Pastor Albuger
Dos/Dues funcionaris/àries de l’Ajuntament
Titular: Carme Alsina Moya
Suplent: Dolors Romero Labrada
Titular: Lourdes García Illescas
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Suplent: Antonio Nieto Carranza
Dos tècnics especialistes en funció policial
Titular: Conrado J. Fernandez Justes
Suplent: Javier Ortega Pavón
Titular: Jose Antonio Lorenzo González
Suplent: Priscila Larrañaga Bustamante
Secretària
Titular: Fina Carrasco Jiménez
Suplent: Emilia Marín Hernández

6.Informe emès per la cap del Departament de Recursos Humans en relació amb la designació dels membres
del Tribunal Qualificador del procés selectiu de 56 places d’agent de Guàrdia Urbana.
FONAMENTS DRET
1. Base 12a de les bases específiques reguladores del procés selectiu de places vacants d’agent de Guàrdia
Urbana aprovades per Acord de la Junta de Govern Local de data 25/02/2019.
2. Art. 60 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP) i en relació al que disposen l’article 32.1 de la Llei 16/1991, de
Policies Locals, i l’article 8 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, Reglament d’accés, promoció i mobilitat
de les policies locals.
3. Art. 55.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, que estableix que correspon a l’alcalde/ssa efectuar les convocatòries derivades de l'oferta
pública d'ocupació, bases aprovades per la corporació, sens perjudici de les delegacions legalment
previstes.
4. Vista la Circular 1/2019 de la Secretaria General, referent a les instruccions que s'han de tenir en compte
com a conseqüència de la finalització del mandat actual amb motiu de la celebració d'eleccions locals del 26
de maig de 2019.
5. La present proposta de resolució es justifica en la circumstància de continuar donant curs al procés selectiu
de 56 places vacants d’agent de Guàrdia Urbana, que engloba les proves que s’han de realitzar de forma
consecutiva (cultural i de coneixements específics, de català, d’aptitud física, psicotècniques i mèdiques),
procés que hauria d’estar finalitzat durant el més de juliol de 2019, raó per la qual la seva tramitació no es
pot ajornar sense que se'n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada administració del Servei de
Planificació i Recursos Humans, l’Institut de Seguretat Pública, organisme que establirà les dates d’inici del
curs al que assistiran les persones que hagin superat l’esmentat procés, així com el Servei de Guàrdia
Urbana en la incorporació d’aquestes 56 persones com a agents en pràctiques; i en conseqüència, per a
l'interès públic al tractarse d’un servei públic essencial (seguretat ciutadana).
6. 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, i que aquesta Alcaldia, per Resolucions de
dates 25/06/2018 i 05/07/2018, té delegada a la tinent d’alcalde i regidora de l’Àmbit de Recursos Interns,
Participació, Habitatge i Salut.
7. 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
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Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, RESOLC:

Primer. Aprovar la designació de les següents persones que actuaran com a membres del Tribunal Qualificador
del procés selectiu de 56 places vacants d’agent de la Guàrdia Urbana, pel sistema d’oposició, torn lliure, què es
regirà per les bases específiques reguladores aprovades per Acord de JGL de data 25/02/2019:
President/a:
Titular: Milagros Campiña Ramírez
Suplent: Remedios Hijano Cruzado
Vocals:
Designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Titular: Eva Martínez Soto
Suplent: Roser Talaveron Planas
Designat per la Direcció Gral. d’Administració de Seguretat
Titular: Josep Maria Escarré i Garcia
Suplent: Angel Pastor Albuger
Dos/Dues funcionaris/àries de l’Ajuntament
Titular: Carme Alsina Moya
Suplent: Dolors Romero Labrada
Titular: Lourdes García Illescas
Suplent: Antonio Nieto Carranza
Dos tècnics especialistes en funció policial
Titular: Conrado J. Fernandez Justes
Suplent: Javier Ortega Pavón
Titular: Jose Antonio Lorenzo González
Suplent: Priscila Larrañaga Bustamante
Secretària
Titular: Fina Carrasco Jiménez
Suplent: Emilia Marín Hernández

Segon. Notificar la present Resolució a les persones interessades mitjançant la publicació de la present
Resolució a la web municipal, de conformitat amb les bases reguladores del procés. Així mateix, també es
procedirà a la publicació en el Tauler d’Anuncis.
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
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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 interposarse 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, d’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.
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:

TERESA GONZALEZ MORENO, 31/05/2019
Número de resolució: 2019003314
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