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Identificació de l’expedient
Relatiu a la nova data d’inici de les proves del procés selectiu d'una plaça d’Agent de la Policia Local vacant
a la plantilla de l’Ajuntament de Caldes de Montbui en règim de funcioni/ària de carrera.
Antecedents
1. Per Decret d’Alcaldia número 200/2020 de data 14 de febrer de 2020,es va aprovar la llista d'admesos/es i
exclosos/es, composició del tribunal i dates d’inici del procés selectiu d’una plaça d’Agent de la Policia Local
vacant a la plantilla de l’Ajuntament de Caldes de Montbui en règim de funcionari/ària de carrera.
2. Per Decret d’Alcaldia número 298/2020 de 6 de març de 2020 es va esmenar i aprovar la llista definitiva
d'admesos/es i exclosos/es d’una plaça d’Agent de la Policia Local vacant a la plantilla de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui en règim de funcionari/ària de carrera.
3. Per Decret d’Alcaldia número 352/2020 de 13 de març de 2020 i en el context de la decisió d’elevar a fase
d’alerta del pla d’emergències PROCICAT, per emergències associades a malalties transmissibles
emergents amb potencial alt risc, amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya i en atenció a les
mesures que es vagin adoptant per les autoritats sanitàries s’adopten mesures específiques en els centres
de treball de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, per tal de garantir el funcionament regular dels serveis
públics i, alhora, preservar la salut dels empleats públics. Amb el que es resol la suspensió de totes les
proves selectives d’accés a l’ocupació pública,
4. El Govern de l’Estat va aprovar el Reial Decret 463/2020, de data 14 de març de 2020, mitjançant el qual
va declarar l’estat d’alarma a tot el territori estatal. Aquest estat d’alarma està motivat per l’alerta sanitària
que està ocasionant la COVID-19 a tot el món.
S’estableix a l’exposició de motius que l’organització Mundial de la Salut va elevar el dia 11 de març de 2020 la
situació de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional. La rapidesa en l’evolució dels fets,
a escala nacional i internacional, justificaven l’adopció de mesures immediates i eficaces per fer front a aquesta
situació. Les circumstàncies extraordinàries que concorren, constitueixen, sens dubte, i d’acord amb la
referenciada exposició de motius, una crisis sanitària sense precedents i d’enorme magnitud pel gran nombre
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referenciada norma s’enquadren en l’acció de protegir la salut i la seguretat dels ciutadans, contenir la
progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.
La Disposició addicional 3a de l’esmentat Reial Decret estableix que es suspenen i s’interrompen els
terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. No obstant això, l’apartat 4 de
la disposició addicional 3a estableix que es podrà acordar motivadament la continuació d’aquells
procediments administratius que estiguin referits a situacions directament vinculades als fets justificatius de
l’estat d’alarma, o que siguin indispensables per a la protecció de l’interès general o pel funcionament bàsic
dels serveis.
5. El Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, aixeca la suspensió de terminis administratius en els següents
termes:
«.....Por ello, se prevé, en primer lugar, el levantamiento de la suspensión de términos y de la interrupción de
plazos administrativos, estableciendo, con efectos de 1 de junio de 2020, la derogación de la disposición
adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. De este modo, se prevé que se reanude o, en
su caso, se reinicie el cómputo de los plazos desde esa misma fecha...»
6. En data 11-06-2020, el senyor Antoni Jesus Campelo Rodriguez, Tècnic d'Administració General, ha emès
un informe jurídic.
7. L’expedient se sotmet a fiscalització per intervenció
Fonaments de dret
- El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, va declarar l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis
sanitària ocasionada pel COVID-19.
- Reial Decrets 476/2020, de 27 de març, el 487/2020, de 10 d’abril, el 514/2020, de 8 de maig i el 537/2020, de
22 de maig, pel qual es prorroga el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es s’acorda l’estat d’alarma
per la gestió de la situació de l’estat de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
- Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Llei 40/2015 d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
- Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. Articles 21.1 g) i 102.
- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.
Articles 63 a 87.
- Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i els programes mínims als
quals s’han d’ajustar el procediment de selecció dels funcionaris d’Administració local. Article 3.
- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció Pública; capítol III i IV del Títol IV.
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- Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de
selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques; art. 4,5, 6 i 8.
- 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; art. 286-292 i 296.
- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Títol
IV i V.
- Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’estat per l’any 2018.
- Aquestes Bases Reguladores.
- Resta de legislació vigent que sigui d’aplicació.

Per tot això i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix,
RESOLC:
Primer. Establir com a nova data d’inici de les proves del procés selectiu d’Agent de la Policia Local de
Caldes de Montbui el dia 22 de juny de 2020, a les 9.30 hores del matí a l’edifici de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui, plaça Font del Lleó 11, amb la prova de català. . El Tribunal de la Selecció s’haurà
de constituir a les 9.00 hores del matí. La resta de proves, el lloc de la seva realització i la data i hora
d’aquestes seran publicades pel Tribunal de la selecció al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui, Pl. Font del Lleó, 11
Segon. Els aspirants hauran de portar el DNI, NIF, NIE, passaport o permís de conduir a les proves
selectives, per si el Tribunal de la selecció considera oportú demanar-lo. Seran exclosos de la prova que es
tracti els aspirants que per manca de la documentació acreditativa descrita no puguin ser identificats pel
Tribunal de la selecció.
Tercer. La no presentació d’un aspirant, sigui quina sigui la causa, a l’hora de l’inici de qualsevol de les
proves o fases del procés selectiu, així com la impossibilitat d’identificar-lo per part del Tribunal de la
selecció, comportarà de forma automàtica la no superació de l’aspirant de l’esmentada prova o fase del
procés selectiu.
Quart. Publicar aquest decret al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
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