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NÚM.:
ÒRGAN:
SESSIÓ:
DATA:
HORA:
DOCUMENT:

7
Junta de Govern Local
Ordinària
18 de febrer de 2019
10:00
Acta

A la Sala de la tercera planta de l'edifici El Viver, a divuit de febrer de 2019, es reuneix la Junta
de Govern Local en primera convocatòria.
Alcalde
Regidors/es

Sr.
Sr.
Sr.

Alejandro Pastor López
Jordi Subirana Ortells (2n tinent d’alcaldia)
Rubén Guijarro Palma (3r tinent d’alcaldia)

Secretari general
Interventor
Tresorer

Sr.
Sr.
Sr.

Isidre Martí i Sardà
Julián Álamo Guijarro
Aurelio Corella Colás

ABSENTS
Regidora

Sra. Teresa González Moreno (1a tinent d’alcaldia)

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 6 corresponent a la sessió ordinària del dia 11 de febrer de 2019.
Àmbit de Govern i Territori
2. Aprovar inicialment el projecte de substitució del clavegueram i reasfaltat a l'Av. Alfons XIII,
entre Johan Sebastian Bach i Juan Valera.
Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge
3. Modificar la composició de la Comissió per a l'adaptació normativa de l'Ajuntament de
Badalona a les Lleis 39/2015 i 40/2015.
Proposicions urgents
4. Aprovar l'oferta d'ocupació pública parcial any 2019 relativa al cos de la Guàrdia Urbana.
Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 6 corresponent a la sessió ordinària del dia 11 de febrer de
2019.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del dia 11 de
febrer de 2019, la qual s’aprova per unanimitat.
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Àmbit de Govern i Territori
2. Aprovar inicialment el projecte de substitució del clavegueram i reasfaltat a l'Av.
Alfons XIII, entre Johan Sebastian Bach i Juan Valera.
Identificació de l’expedient
Tipus de document
Òrgan que resol
Caràcter del document
Objecte
Expedient

Resolució d’aprovació de Projecte
Junta Govern Local
Exhaureix la via administrativa
Projecte per a la Substitució del Clavegueram i Reasfaltat a
l’Avinguda Alfons XIII, entre Johan Sebastian Bach i Juan Valera.
4/P-3/19

Fets
El Servei de Manteniment d’Espais Públics, ha presentat per a la seva aprovació un Projecte
per a la Substitució del clavegueram i reasfaltat a l´Avinguda Alfons XIII, entre Johan Sebastian
Bach i Juan Valera.
L’esmentat Projecte ha estat redactat pels tècnics de la Societat Municipal Engestur per encàrrec
de gestió de data setembre 2018 i el pressupost total és d’import 105.195,81€ que inclou
pressupost d’obres per import 104.227,81 € (valor estimat per execució de 86.138,69 € i
18.089,12€ que correspon a l’IVA), i previsió de despeses de coordinació de seguretat i salut
per import 968,00€ (valor estimat 800,00 € i 168,00 € d’IVA).
L’objecte que conté aquest Projecte està previst en el pressupost municipal amb aplicació a la
partida 20443110/1600/61900 amb codis de Projecte 2016-48-I BHA-VPU-146 del pressupost
municipal vigent.
L’informe de supervisió que ha presentat el Servei de Manteniment d’Espais Públics de l’Àrea
d’Espais Públics i Mobilitat, a l'empara de l’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, defineix l’objecte del Projecte com a obres de substitució del
clavegueram i el reasfaltat de part del tram de l´Avinguda Alfons XIII entre els carrers Johan
Sebastian Bach i la rotonda que hi al final del carrer Juan Valera en la part costat muntanya de
l´autopista C-31.
Tota la documentació tècnica presentada ha estat informada favorablement a efectes de la
seva aprovació ja que s’ajusta a les previsions normatives i de documentació, la qual inclou
memòria, pressupost integrat per estat d’amidament, preus descomposts i resum, Plecs de
Prescripcions tècniques, plànols de conjunt i de detall necessaris per definir els treballs i Estudi
bàsic de seguretat i salut en la construcció, prescrit en el RD1627/1997, de 24 d’octubre.
L’informe jurídic que consta a l’expedient, a la vista de l’informe tècnic i del contingut dels
documents presentats, justifica el compliment de la normativa aplicable tant en relació al
contingut de l’esmentat Projecte com al procediment aplicable per a la seva aprovació.
Fonaments de dret
- Definida la documentació tècnica presentada com a Projecte, els tràmits d’aprovació són els
que estan previstos a l’art. 235.2 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC) i arts 37 i concordants de l’esmentat ROAS: aprovació inicial per l’òrgan
competent, que es determina en funció de la quantia del pressupost, informació pública per
termini de TRENTA DIES i aprovació definitiva la qual podrà ser automàtica si així queda
recollit a la resolució inicial amb, si s’escau, informe de conformitat del Servei competent per a
la supervisió dels Projectes.
- La competència per a l’aprovació de Projectes d’obres ordinàries locals, sempre que aquestes
estiguin previstes en el pressupost municipal, d’acord amb l’article 53.1 apartat p) del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon a l’alcalde el qual l’ha delegat en la
Junta de Govern Local, quan l’import és superior a 80.00€, en resolució de data 25 de juny de
2018.
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre
s’informa que no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’òrgan competent
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte per a la substitució del clavegueram i reasfaltat a
l´Avinguda Alfons XIII, entre Johan Sebastian Bach i Juan Valera redactat per la Societat
Municipal Engestur i l’import total del pressupost del Projecte actualitzat és de 105.195,80 €
(valor estimat d’import 86.938,68 € i l’IVA aplicable del 21% de 18.257,12€). L’objecte que
conté està previst en el pressupost municipal amb aplicació a la partida 20443110/1600/61900
amb codis de Projecte 2016-48-I BHA-VPU-146 del pressupost municipal vigent.
Els documents tècnics que formen part del Projecte que s’aprova – i que són memòria,
pressupost integrat per estat d’amidaments, preus descomposts i resum, Plecs de
Prescripcions tècniques, plànols de conjunt i de detall necessaris per definir els treballs i Estudi
bàsic de seguretat i salut en la construcció prescrits en el RD1627/1997, de 24 d’octubre –
prèvia supervisió del seu contingut, en relació al previst a l’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic han estat informats favorablement.
SEGON.- Sotmetre el Projecte a informació pública pel termini de TRENTA DIES perquè
puguin presentar-se reclamacions i/o al·legacions al respecte; en el ben entès que, en cas de
no haver-hi cap que suposi una modificació substancial, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.
Als efectes d’aquesta publicitat, la documentació del Projecte aprovat podrà ser examinada en
els enllaços següents:
http://Projectesurbanisme.badalona.cat o per http://badalona.cat/Projectesurbanisme
TERCER.- Manifestar que, en compliment del que estableix la Segona circular de la Secretaria
General d’aquest ajuntament de data 3/10/2018, sobre el peu de recursos de les notificacions
dels actes administratius i dels propis actes que han de ser objecte de publicació, contra aquest
acte administratiu de tràmit, que no decideix directa o indirectament el fons de l’assumpte, no
determina la impossibilitat de continuar el procediment ni produeix indefensió o perjudici
irreparable a drets i interessos legítims, NO procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3
Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge
3. Modificar la composició de la Comissió per a l'adaptació normativa de l'Ajuntament de
Badalona a les Lleis 39/2015 i 40/2015.
Assumpte: Modificació de la composició de la Comissió per a l’adaptació de la normativa de
l’Ajuntament de Badalona a les Lleis 39/2015 i 40/2015.
Òrgan que resol: Junta de Govern Local
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa.
Expedient: 34/OGOV-4/19
Antecedents
1. Acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de 10 d’octubre de 2016, es va
acordar, entre altres qüestions, la creació de la Comissió per a l’adaptació de la normativa de
l’Ajuntament de Badalona a la Llei 39 /2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú
de las Administracions Públiques (LPACAP) i a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic (LRSP).
2. El punt segon de l’esmentat acord, diu:
«SEGON. Crear la Comissió per a l’adaptació de la normativa de l’Ajuntament de Badalona a la
LPAC i a la LRJSP, presidida per l’Alcaldessa o regidor/a en qui delegui i que estarà integrada
pels següents membres:
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•
•
•
•
•
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Interventor municipal
Tresorer municipal
Cap Assessoria Jurídica
Els responsables jurídics dels serveis i àrees municipals, els quals seran designats per
l’Alcaldia, a proposta del Secretari General.
Actuarà com a secretari/ a de la Comissió: el cap de l’Assessoria Jurídica.»
3. En data 5 de desembre de 2016 l’alcaldessa va dictar una resolució per la qual es
designaven com a membres integrants de la Comissió per a l’adaptació de la normativa de
l’ajuntament de Badalona a les lleis 39/2015 i 40/2015 als responsables jurídics dels serveis i
àrees municipals següents: J.D., F.C., R.H., M.A. i R.L.
4. Atesos els canvis organitzatius que s’han produït en les diferents àrees i departaments
municipals, es considera convenient modificar la composició de la Comissió per a l’adaptació
de la normativa de l’ajuntament de Badalona a les lleis 39/2015 i 40/2015, per tal d’adaptar-la a
la nova configuració de l’estructura municipal.
Fonaments de Dret
1. Llei 39 /2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de las Administracions
Públiques (LPACAP).
2. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRSP).
3. Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
4. L’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local en
relació a la potestat d’autoorganització que ostenten els municipis.
5. El Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Vistes les disposicions citades i d’altres d’aplicació, el sotasignant proposa a l’alcalde l’adopció
de la següent resolució:
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Modificar la composició de la Comissió per a l’adaptació de la normativa de
l’Ajuntament de Badalona a les Lleis 39/2015 i 40/2015 creada per acord de la Junta de Govern
Local de data 10 d’octubre de 2016, de forma que l’esmentada Comissió quedarà constituïda
de la següent forma:
Presidència:
l’alcalde o tinent d’alcalde en qui es delegui.
Vocals:
El secretari general
L’interventor municipal
El tresorer municipal
Els responsables jurídics dels serveis i àrees municipals.
Secretaria de la Comissió: Lletrada municipal
SEGON. Designar els membres integrants de l’esmentada Comissió per a l’adaptació
normativa de l’Ajuntament de Badalona a les Lleis 39/2015 i 40/2015, de forma que
l’esmentada Comissió queda integrada pels següents membres:
Presidència: Alcalde
En cas d’absència de l’alcalde presidirà la Comissió la primera tinent d’alcalde i regidora de
l’Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut, senyora Teresa González Moreno.
Vocals:
El secretari general
L’interventor municipal
El tresorer municipal
F.C.FdeÁ.
M.A.C.
R.B.J.
J.B.G.
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Secretària de la Comissió:
E.C.G.
TERCER. Facultar a l’alcalde per tal que pugui designar, a proposta del secretari general, els
responsables jurídics dels serveis i àrees municipals així com la secretària de la Comissió.
QUART. Notificar als interessats aquesta resolució i comunicar-la a la resta dels Serveis i
Departaments municipals als efectes procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon fi i
execució dels acords precedents.
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3
Proposicions urgents
El secretari fa constar en relació a aquest punt que no ha pogut ser objecte d’estudi
permenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat amb
l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa l’article 92.2
del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en què porti incorporat l’informe jurídic.
4. Aprovar l'oferta d'ocupació pública parcial any 2019 relativa al cos de la Guàrdia
Urbana.
Assumpte:

Aprovació de l’oferta d’ocupació púbica parcial any 2019 relativa
al cos de la Guàrdia Urbana.
Junta de Govern Local
Exhaureix la via administrativa
2019/00001145c
Interès general

Òrgan que resol:
Caràcter de la resolució:
Referència:
Interessat/s:
Antecedents
1.
Instrucció de la Regidoria de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut per la
qual ordena al Servei de Planificació i Recursos Humans a iniciar expedient administratiu per
aprovar l’oferta pública parcial pel cos de la Guàrdia Urbana per tal de cobrir el 100% de la
reposició d’efectius atès que és imprescindible i totalment necessària per l’elevada mitjana
d’edat de la plantilla de la Policia Local, l’entrada en vigor del Reial decret 1449/2018 que
permet la jubilació anticipada de la policia local i que suposa la jubilació de més de 40 efectius
d’aquesta Guàrdia Urbana durant aquest any 2019, essent imprescindibles aquests efectius
atenent les característiques i dimensió de la ciutat.
2.
Oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de Badalona per a l’exercici 2018 aprovada
per la Junta de Govern Local de data 24 de desembre de 2018, que va aprovar una oferta amb
un total de 24 places d’agent Guàrdia Urbana, de les quals 14 d’aquestes places provenien de
la taxa addicional de reposició pel nombre de baixes previstes en exercici 2019 com a
conseqüència de l’avançament de l’edat de jubilació en aplicació de la Disposició addicional
165 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 i de la
Disposició transitòria segona del Reial Decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel qual
s’estableix el coeficient reductor de l’edat de jubilació en favor dels policies locals al servei de
les entitats que integren l’Administració local.
3.
Acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 11/02/2019 pel qual es van aprovar
les bases específiques reguladores del procés selectiu de 5 places vacants de caporal de la
Guàrdia Urbana, en torn de promoció interna, mitjançant sistema de concurs oposició, i de la
convocatòria del procés selectiu corresponent.
4.
Acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 11/02/2019 pel qual es van aprovar
les bases específiques reguladores del procés selectiu d'11 places vacants de sergent de la
Guàrdia Urbana, en torn de promoció interna, mitjançant sistema concurs oposició, i de la
convocatòria del procés selectiu corresponent.
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5.
Informe tècnic de la Unitat d’Administració i Gestió de la Contractació de RH en relació
amb la taxa de reposició d’efectius per aquest exercici 2019 pel que fa al col·lectiu de la
Guàrdia Urbana, d’acord amb el qual informa que les places que computen per a la taxa de
reposició d’efectius del 100% per aquest exercici 2019, pel que fa al col·lectiu de la Guàrdia
Urbana, resultaria una taxa de reposició de 48 efectius:
24 agents (Jubilacions anticipades gener 2019 en aplicació del RD 1449/2018)
18 agents (Jubilacions anticipades febrer-desembre 2019 en aplicació del RD
1449/2018)
1 inspector (Jubilació anticipada gener 2019 en aplicació del RD 1449/2018)
1 inspector (jubilació ordinària 2018)
4 agents ((taxa de reposició indirecta per jubilació anticipada de sergents i convocatòria
de promoció interna de sergents i caporals aprovada per JGL 11/02/2019)
6.
En quant a la taxa de reposició indirecta esmentada en l’apartat anterior, aquesta ve
determinada per 4 places vacants de sergent per jubilació anticipada en aplicació del RD
1449/2018 (1 plaça jubilació gener 2019 i 3 places jubilació període febrer-desembre 2019).
Atès que la Junta de Govern Local va aprovar en sessió de data 11 de febrer de 2019, les
bases i la convocatòria per cobrir, en torn de promoció interna, 5 places de caporals i 11 places
de sergent, aquests processos podran generar un total de 16 places vacants d’agent, 4 de les
quals poden ser ofertades en aquesta oferta pública d’ocupació 2019, en haver estat vacants
per jubilacions anticipades en aplicació del RD 1449/2018.
7.
Mesa General de Negociació celebrada en data 15/02/2019, entre la representació de
l’Ajuntament i els representants de les organitzacions sindicals Plataforma Sindical Unitària
(PSU), Comissions Obreres (CCOO), Intersindical Alternativa de Catalunya – Candidatura
Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya (IAC-CATAC),
Sindicat de Funcionaris de Policia (SFP) i Unió de Treballadors (UGT), en la qual es va aprovar
per unanimitat l’oferta pública d’ocupació proposada per la representació de l’Ajuntament.
De conformitat amb l’article 37.1 lletra I 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 s’han negociat en
Mesa General els criteris pels què s’ha de configurar l’oferta pública d’ocupació parcial pel cos
de la Guàrdia Urbana per 2019. Els criteris generals de confecció de l’oferta pública parcial
s’han elaborat en virtut del Reial Decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel què s’estableix el
coeficient reductor de l’edat de jubilació en favor dels policies locals al servei de les entitats que
integren l’Administració local, així com també en virtut de la disposició addicional cent seixantacinquena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018.
Fonaments de dret
1)
L’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Regulador de les bases de règim local (LBRL)
disposa que les Corporacions locals formaran públicament la seva oferta d’ocupació ajustant-se
als criteris en la normativa bàsica estatal.
2)
L’article 128 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel què s’aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL), disposa, quant a
l’aprovació de l’oferta pública, que les Corporacions locals l’aprovaran i la publicaran anualment
dins del termini d’un mes de l’aprovació del Pressupost municipal ajuntant-se a la legislació
bàsica de l’Estat sobre funció pública i als criteris que reglamentàriament s’estableixin en
desenvolupament de normativa bàsica estatal.
3)
L’article 285 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el Text refós de
la llei municipal i de règim local de Catalunya (TR-LMRL), estableix que les corporacions locals
han de formular públicament llurs ofertes públiques d’ocupació d’acord amb el que s’estableix
reglamentàriament.
4)
Els articles 56 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel què s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya (RPSEL), d’acord amb el
qual constitueixen l’oferta pública d’ocupació de cada entitat local les places dotades
pressupostàriament de les diferents escales, subescales, classes i categories, tant de personal
funcionari com de personal laboral, que corresponguin a llocs de treball la provisió dels quals
no hagi estat possible pels sistemes reglamentaris.
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5)
Segons l’article 70 del TR-EBEP les necessitats de recursos humans, amb assignació
pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés
seran objecte de l’oferta d’ocupació pública, el que comportarà l’obligació de convocar els
corresponents processos selectius per a les places compromeses i fins a un 10% addicional,
fixant el termini màxim per a la convocatòria dels mateixos. En tot cas, l’execució de l’oferta
d’ocupació pública haurà de desenvolupar-se dintre del termini improrrogable de 3 anys.
6)
A data d’avui resta pendent l’aprovació de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat
per l’exercici 2019.
Hi ha una corrent doctrinal, liderada per F.A. i P.R., que considera que en absència de Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat, i per tant en el cas com el que ens trobem, de pròrroga
automàtica de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018,
en aplicació de les previsions de l’article 134 CE, desapareixen totes les limitacions previstes
per l’anterior legislació pressupostària, de forma que les ofertes d’ocupació pública que vulguin
convocar les comunitats autònomes i les entitats locals es troben sotmeses exclusivament a les
previsions de TREBEP i altres concordants sense que resulti possible al·legar l’aplicació
d’excepcionalitats normatives de caràcter pressupostari. En concret la pròrroga només afectaria
segons aquests autors, seguint també els pronunciaments del TC, a les disposicions o l’articulat
que expressament manifesti que la seva vigència és superior a l’any i/o amb vigència
indefinida, utilitzant com a paràmetre l’anualitat, i a més en el cas de les previsions sobre oferta
pública d’ocupació no les consideren sotmeses a la pròrroga pressupostària perquè no
responen a la vinculació directa als estats d’ingressos i despeses aprovats a la Llei de
pressupostos corresponent com a conseqüència de l’orientació de política econòmica general
de l’Estat Central.
7)
No obstant això, si partim de la consideració que la situació de pròrroga pressupostària
estatal, manté en vigor les limitacions relatives a les ofertes públiques d’ocupació de 2018, cal
considerar que l’article 19.5 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de
l’Estat per l’any 2018, disposa que per a la policia local la taxa de reposició d’efectius serà del
115%.
Per altra banda, en la seva Disposició addicional cent seixanta-cinquena estableix una taxa
addicional de reposició de la policia local, amb la finalitat de garantir l’exercici de les funcions
de les administracions públiques en matèria de seguretat i ordre públic, en el supòsit que en
aplicació del que estableix l’article 206.1 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social
es produeixi l’avançament de l’edat de jubilació de les policies locals. Durant el 2018,
exclusivament per aquest col·lectiu, les entitats locals podran disposar d’una taxa addicional de
reposició determinada pel nombre de baixes que es prevegin en aquest exercici i en l’exercici
2019 com a conseqüència de l’avenç de l’edat de jubilació esmentat. Aquesta taxa addicional
s’haurà de descomptar de la que pugui correspondre en els exercici 2019 i 2020.
Pel que fa a la determinació de les diferents taxes de reposició que estableix la LLPGE 2018,
es manté la fórmula introduïda a la LLPGE 2014 (present també a les lleis de pressupostos de
2015, 2016 i 2017), relativa al mètode de càlcul per determinar la taxa de reposició d’efectius,
d’acord amb els límits fixats. En termes generals, per als percentatges màxims de taxa de
reposició es tindrà en compte la diferència resultant entre el nombre d’empleats fixos que
durant l’exercici pressupostari anterior han deixat de prestar serveis i el nombre d’empleats
fixos que s’haguessin incorporat durant el dit exercici, excepte els procedents d’oferta
d’ocupació pública o que hi van reingressar des de situacions que no comportin la reserva de
llocs de treball. Es mantenen fora de la taxa de reposició les places convocades per promoció
interna.
Es mantenen en aquesta norma les novetats que contenia la LLPGE 2017, i en aquest sentit
s’han de tenir en compte les altes i baixes produïdes per concursos de trasllat a d’altres
administracions públiques; no computa dintre el límit màxim de places derivat de la taxa de
reposició d’efectius les corresponents a personal declarat indefinit no fix per sentència judicial.
Es computen els cessaments en la prestació de serveis per jubilació, retir, mort, renúncia,
declaració en situació d’excedència sense reserva de lloc de treball, pèrdua de la condició de
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funcionari de carrera o l’extinció del contracte de treball o en qualsevol altre situació
administrativa que no suposi la reserva de lloc de treball o la percepció de retribucions a càrrec
de l’Administració en què cessa.
8)
El Reial Decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel qual s’estableix el coeficient
reductor de l’edat de jubilació en favor dels policies locals al servei de les entitats que integren
l’Administració local, en la seva Disposició transitòria segona, regula la taxa addicional de
reposició de la policia local, i determina que d’acord amb el que estableix la disposició
addicional cent seixanta-cinquena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals
de l’Estat per a l’any 2018, i en aplicació d’aquesta, la taxa de reposició addicional és efectiva
des de la presentació de la sol·licitud de jubilació anticipada. La persona interessada haurà de
comunicar a l’Administració municipal corresponent la seva voluntat d’acollir-se a aquesta
modalitat de jubilació abans del dia 31 de gener de cada any.
9)
La sentència del Tribunal Suprem 5591/2013, disposa al fonament cinquè que: A
l’anteriorment manifestat ha d’afegir que en la Sentència d’aquesta Sala i Secció 14 d’abril de
2009, recurs de cassació 4203/2004, en el seu FJ cinquè es va dir sobre l’abast que ha
d’atorgar-se a una oferta d’ocupació pública “(a) consisteix tant sols a determinar les places
vacants que podran ser objecte de cobertura en l’exercici anual a què està referida; (b) no
comporta ni produeix la iniciació del corresponent procés administratiu destinat a seleccionar i
nomenar les concretes persones que hauran d’ocupar aquestes places, ja que això correspon a
l’ulterior convocatòria que ha de realitzar aquesta finalitat...”(...).
“En conseqüència, si el poder legislatiu en ús de les seves facultats va decidir que els cossos
funcionarials al servei de l’Administració de Justícia no havia de ser objecte de convocatòria de
places a això hem d’estar”.
10)
L’article 37.1 lletra l del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel què s’aprova
el Text refós de la llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, regula que són matèries objecte de
negociació els criteris generals sobre les ofertes d’ocupació pública.
11)
De conformitat amb allò que disposa l'article 57.2 del RPSEL l'oferta pública d'ocupació,
un cop aprovada, s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici
de la comunicació als òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui, a l'efecte de
publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques d'ocupació de la resta de les
administracions públiques, i se n'ha de trametre còpia a la Direcció General d'Administració
Local de la Generalitat de Catalunya.
12)
De conformitat amb l’art. 21.1 lletra g de la LRBRL, l’alcalde és competent per aprovar
l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple. L’alcaldia té
delegada aquesta competència en la Junta de Govern Local segons resolució de delegació de
competències de data 23/06/2015 (Dispositiu Segon.11).
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari es proposa a
la Junta de Govern Local que resolgui conformement en relació amb la següent proposta:
PRIMER.- APROVAR l’Oferta Parcial d’ocupació Pública parcial de l’any 2019 relativa al cos de
la Guàrdia Urbana, en els següents termes:
OFERTA PÚBLICA PARCIAL GUÀRDIA URBANA 2019
Núm.

Denominació

Codi

Grup

Torn

Sistema
selectiu

Administració Especial
Subescala Serveis Especials
2

Inspector/a

A2

Lliure

Concurs
Oposició

32

Agent

C2

Lliure

oposició
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SEGON.- Aquesta oferta podrà ser augmentada en el nombre de places objecte de
convocatòria fins a un 10%, sense que això es consideri modificació de la mateixa, als efectes
de l’art. 60.4 del Reglament del personal al servei de les entitats locals.
TERCER.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, a la Seu electrònica, a la intranet i a la extranet municipal,
COMUNICAR als òrgans de l’Administració de l’Estat que correspongui a l’efecte de publicació
coordinada amb la resta de les ofertes públiques d’ocupació de la resta d’administracions
públiques, i TRAMETRE còpia a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya.
QUART. Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre i a bon
fi i execució del precedent acord.
CINQUÈ.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu,
i de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions publiques, es podran interposar els següents
recursos: Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva
notificació. Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la
recepció de la notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra la resolució del recurs de reposició, es podrà interposar recurs contenciós administratiu,
davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent a aquell en què es rebi la notificació, si aquesta fos expressa, si no
ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent a la què es produís la
desestimació presumpta del recurs. Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol
altre recurs que s’estimi pertinent.
Ratificació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 3
Votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 3
Precs i preguntes
No se’n va produir cap.
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les deu hores i vint minuts, de la qual com
secretari general, dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

El secretari general

Alejandro Pastor López

Isidre Martí i Sardà
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