Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

2020/2830
David Torres Fabra, llicenciat en dret i secretari acctal. de l’ajuntament de
Deltebre, província de Tarragona.
CERTIFICO: Que en la Junta de Govern Local de data 3 de juny de 2020, s’ha
adoptat entre altres el següent acord:

“.....
1. Davant l’excepcionalitat actual realitzar les proves teòriques,
psicotècniques i mèdiques corresponents per als agents interins
d’urgència per poder portar a terme la tasca de policia local interí
2. Que es posin en marxa, els mecanismes per realitzar instrumentació
de la convocatòria adient de concurs oposició lliure per cobrir
aquestes places.
3. Declarar l’excepcionalitat pel nomenament interí d’urgència com a
agents de la Policia Local, per considerar-se una necessitat urgent, i
no poder realitzar els tràmits administratius corresponents al tractarse d’un servei d’augment considerable de la població, ja que afecta a
un servei públic essencial, sent l’objectiu prioritari corporatiu, com a
principi i dins de la potestat d’autoorganització que tenen les entitats
locals, el poder articular un servei operatiu ordinari i donar resposta a
les necessitats extraordinàries del moment a la població.
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“2.2.2 Proposta del Tinent d’Alcaldia de #DeltebreTerritori i regidor de
ciutadania i seguretat, per a la contractació per urgència de tres agents
interins de la policia local per al període de l'estiu.- Vist l’informe emès pel
Sergent en Cap de la policia local, d’aquest ajuntament, el Sr. JOAN JOSEP
BERTOMEU ARDIT on es fa constar que es motiva la contractació per urgència
de tres agents interins de policia local, d’acord amb les següents conclusions:

Atès que a més degut al període estival en què entrarem i la previsió per al mes
de juliol d’una major afluència de visitants és necessari garantir el servei policial
i vist que la planificació conjunta amb el cos de mossos que teníem previst
realitzar no s’ha pogut materialitzar de forma sobtada i per aquest motiu no s’ha
pogut preveure amb suficient antelació la convocatòria pública pertinent i per
tant aquest fet justifica la temporalitat de la situació i excepcionalitat.
Atès que a més amb motiu de la crisi sanitària del COVID-19 es van suspendre
els terminis administratius a partir del dia 14 de març de 2020 i no s’han
reestablert fins al dia 1 de juny de 2020, fet que ha provocat no poder aprovar
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la convocatòria pública i el corresponent termini per a poder presentar
instàncies.
Atès que, per tant, és procedent contractar per motiu d’urgència tres agents
interins de la policia local tal i com es preveu al Decret 233/2002, de 25 de
setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les
policies locals.
Atès que l’article 31, lletra b, de l’esmentat Decret 233/2002 preveu la
contractació de personal interí, per situacions urgents degudament motivades.

Lluís Soler Panisello

Atès que quan es tracta de situacions urgents degudament motivades, no es
requereix la incorporació prèvia de les places a l’oferta pública d’ocupació i per
tant es pot nomenar personal interí sense observar el tràmit de convocatòria
pública, de conformitat amb els articles 32.2, lletra b i 38.1 del Decret 233/2002,
de 25 de setembre.
Atès que es vol obrir un procés per a la presentació de sol·licituds i donar la
corresponent publicitat per a posteriorment fixar un dia per a la celebració de
les pertinents proves que s’hauran de realitzar.
Per tot l’esmentat anteriorment, la Junta de Govern Local per unanimitat
acorda:
1r.- Que es procedeixi a l’obertura d’un procés per a la contractació de tres
agents interins de la policia local per un període de l’1 de juliol de 2020 fins al
15 de setembre de 2020. La presentació de sol·licituds serà fins al dia 19 de
juny de 2020 i s’haurà de donar publicitat mitjançant la BTDe (Borsa de Treball
de l’Ajuntament de Deltebre), xarxes socials i mitjans de comunicació locals.
2n.- Que les proves selectives es realitzin el dia 26 de juny de 2020 i que es
puguin incorporar al servei a partir del dia 1 de juliol de 2020 i fins al 15 de
setembre de 2020.
3r.- Que es realitzin les següents proves:
a) Psicotècnic aptitudinal. Aquesta prova serà APTE o NO APTE.
b) Una prova tipus test amb 50 preguntes referent als temes següents:
- Llei 16/1991 de 10 de juliol sobre les policies Locals de Catalunya
- Cultura general
- Ordenances municipals de Policia i bon govern de l’ajuntament de
Deltebre
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Atès que tots aquests motius exposats a l’informe del sergent cap justifiquen
per motius d’urgència la contractació de tres agents interins de la policia local.
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- El municipi
( Història, nuclis urbà, nuclis rurals,
serveis
i
comunicacions, característiques socials i culturals).
- Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària:
normes generals de circulació. Senyalització. Permisos i llicències de conduir.
Condicions dels vehicles per poder circular.
- El codi penal: Garanties penals i aplicació de la Llei. Títol 1, títol 2 i
títol 10.
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Aquesta prova serà eliminatòria i no passaran a la següent prova si no es
superen els 25 punts. Cada pregunta correcta valdrà un punt i les incorrectes
descomptaran 0,20 punts.
c) Entrevista personal, si així ho decideix el tribunal, sobre aspectes generals
de la feina i de de les proves realitzades i on també serà objecte de valoració
el coneixement d’idiomes i la disponibilitat horària i amb una puntuació màxima
de 10 punts.
4t.- Que tribunal sigui constituït per:
El secretari acctal. de la Corporació.
Tècnic de RRHH.
Quatre membres de la policia local i/o autonòmica i estatal amb titulació
superior a les places a cobrir.
5è.- Els aspirants que passin les proves i quedin aptes per a cobrir les places
hauran de passar la corresponent revisió mèdica per desenvolupar les tasques
d’agents interins de la policia local.
6è.- Que es faci la reserva pertinent per a la compra dels uniformes d’aquests 3
agents que es contractaran per a poder realitzar les seves tasques.
7è.- Traslladar aquest acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea d’hisenda i a
l’Àrea de #DeltebreTerritori subàrea de ciutadania i seguretat per al seu
coneixement i efectes oportuns.”
I, perquè així consti lliuro el present d’ordre i amb el vistiplau del Sr.
Alcalde.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 4 de juny de 2020
Vistiplau
Sr. Alcalde,
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