
 

 

 
DECRET  XXXXXXXXX de data 25/03/2021 
 
 
 

Vist l’escrit presentat pel Sr. XXXXXXX , el Sr. XXXXXXXXX i el Sr. 

XXXXXXXXX, membre de la Junta de Personal en representació de les seccions 

sindicals XXXXX, XXXXX i SPLCME en l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, al 

Servei  d’Organització i Recursos Humans, en data 12 de març de 2021, amb número 

de registre XXXXXXX, mitjançant el qual interposen recurs de reposició contra el 

Decret XXX/XXX de data 4 de març de 2021, d’aprovació de les bases per a la 

selecció i provisió mitjançant concurs-oposició per promoció interna de dos places 

vacants en plantilla de Sergent/Sergenta de la Policia Local de l’Ajuntament  de  Santa  

Perpètua  de  Mogoda,  en  règim  de  funcionari  de  carrera, incloses a l’escala 

d’administració especial sotsescala de serveis especials, cos de policia local, grup de 

titulació C1. 

Vist que en el recurs de reposició presentat pel Sr. XXXXX, el Sr. XXXX i el Sr. 

XXXX, es sol·licita d’una banda la supressió de l’apartat 9.1.c. per haver exercit de 

sergent del cos de la Policia Local (inclòs en el punt 9. Mèrits a valorar pel Tribunal) de 

les bases reguladores del procés de selecció, perquè considera que no s’ajusta a dret 

ja que vulnera les principis d’igualtat, mèrit i capacitat que han de regir tots els 

processos selectius, tal i com estableix el Decret XXX/XXXX, pel qual s’aprova el 

Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals; i d’altra banda la 

supressió de la puntuació atorgada a l’entrevista de la quarta prova.- entrevista, 

regulada a l’apartat 7.4 de les bases, perquè considera que aquesta prova només ha 

de servir per integrar elements explorats en la prova psicotècnica, tal i com estableix el 

Decret XXX/XXXX. 

Vist que, en el mateix recurs es sol·licita una nova redacció de les bases per a 

la selecció de 2 places de sergent, amb la inclusió de les peticions anteriorment 

exposades. 

Vist que, en relació a la primera qüestió plantejada, la supressió de l’apartat 
 

9.1.c. per haver exercit de sergent del cos de la Policia Local  del punt 9. de les bases, 



 

 

la Sub-direcció General de Coordinació de la Policia de Catalunya entén, d’acord amb 

les seves consideracions, que aquest apartat fa referència al règim d’interinitat, donat 

que el procés de selecció és per optar a una plaça de sergent. 

Considerant que, cap persona del cos de la Policia Local de Santa Perpètua, 

compleix la condició de sergent/sergenta en règim de funcionari/ària interina. 

Vist que, en relació a la segona qüestió plantejada, la supressió de la puntuació 

establerta per les base a la quarta prova.- Entrevista, que té una puntuació màxima de 

5 punts, i donat que no es tracta de l’entrevista potestativa establerta a l’article 18.3 del 

Decret XXX/XXXX, sinó que és una entrevista en la qual es valoraran les competències 

en lideratge, influència en el grup, orientació al servei ciutadà, presa de decisions i 

comunicació. 

Considerant que, l’entrevista inclosa a les bases reguladores del procés, és una 

entrevista competencial i que aquest tipus d’entrevista ja ha estat inclosa en el darrer 

procés de selecció, mitjançant concurs-oposició per promoció interna de dos places 

vacants en plantilla de caporal  de la Policia Local, amb una puntuació màxima de 3 

punts. 

 
 
És   competència   del   tinent   d'Alcaldia   de   l'Àrea   de   Presidència   i Serveis 

Generals l'adopció  d'aquesta  resolució,  de  conformitat  amb  l'article  53  del  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, d'acord amb la delegació conferida per decret de l'Alcaldia 

de data 26 de juny de 2019. 

 
 
Per tot això, RESOLC: 

 
 
 

 
1r.- ESTIMAR el punt 2 del recurs de reposició presentat pel Sr. XXXXXXX, el Sr. 

XXXXXXX i el Sr. XXXXXXX, i suprimir l’apartat 9.1.c  .  per  haver  exercit  de  sergent  

del  cos  de  la  Policia  Local,  de  les  Bases reguladores  del  procés  de  selecció  i  

provisió  mitjançant  concurs-oposició,  per promoció interna, de dos places vacants 

en plantilla de Sergent/Sergenta de la Policia Local de l’Ajuntament de Santa Perpètua 

de Mogoda. 



 

 

2n.- ESTIMAR PARCIALMENT la petició realitzada el punt 3 del recurs de 

reposició,  presentat pel Sr. XXXXXXX, el Sr. XXXXXXX i el Sr. XXXXXXX, en el 

sentit de variar la puntuació màxima a atorgar en l’entrevista establerta a l’apartat 

7.4 de les bases regulades del procés, que passa dels 

5 punts inicials que figuren a les bases reguladores, a una puntuació màxima de 3 

punts. 

3r.- MODIFICAR les bases reguladores del procés de selecció i provisió 

mitjançant concurs-oposició, per promoció interna, de dos places vacants en 

plantilla de  Sergent/Sergenta  de  la  Policia  Local  de  l’Ajuntament  de  Santa  

Perpètua  de Mogoda, incorporant les peticions estimades mitjançant aquesta 

resolució. 

4rt.- Notificar la present resolució al Sr. XXXXXXX, al Sr. XXXXXXX i al Sr. 

 XXXXXX. 

 

5è.- Traslladar la presenta resolució al Cap del Servei de Seguretat Ciutadana, 

Convivència i Protecció Civil. 

 
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar 

amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en 

el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta 

notificació o la publicació de la resolució. 

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 

directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 

administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de 

Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent de 

la recepció d'aquesta notificació o publicació de la resolució, d'acord amb el que 

preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 

contenciosa administrativa. 

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri 

oportú, en defensa dels seus interessos. 

 
I als efectes de la transcripció de la present 

Ho decreta i signa,                                       resolució al Llibre de Resolucions, ho signa 
 


