
 
 

AVÍS 
 
 
Es dona publicitat de que l’alcalde, mitjançant Decret 566/2018, de 7 de novembre, i segons 
la proposta del Tribunal de selecció,  ha resolt el següent: 
 

 
Primer. Crear la Borsa de treball d’Agents de la Policia Local amb l’objectiu de donar 
cobertura de forma interina a les necessitats temporals, excepcionals, urgents i inajornables 
del servei, formada pels següents aspirants:  
 

NÚM. 
ORDRE 

NOM DNI PUNTUACIÓ 

1 ASB 47180227M 24,73 

2 MLP 46967078C 22,30 

3 MRR 45481565P 19,93 

4 CRM 78990978P 19,60 

5 MFS 46416691T 19,23 

6 JRG 39379971S 17,14 

 
Segon.- Establir que la durada d’aquesta Borsa serà de dos anys, a comptar des del dia 8 de 
novembre de 2018 i fins el dia 7 de novembre de 2020, i que el seu funcionament es regirà 
pel que estableix la base tretzena de les Bases reguladores de la convocatòria, que es 
transcriu a continuació: 
 

“Els aspirants que hagin superat el procés de selecció passaran a formar part d’una borsa de 

treball per ordre de puntuació obtinguda, i en el termini de dos anys  totes aquelles vacants 
d’agent de policia que es produeixin  passaran a cobrir-se automàticament, per l’ordre de 
puntuació final. També podran ser cridats quan l’Ajuntament necessiti cobrir substitucions 
derivades de qualsevol incidència o vacant que pugui donar-se a la plantilla de la Policia 
Local d’aquest Ajuntament. La durada d’aquesta borsa serà de dos anys. 
 
Els aspirants que siguin cridats hauran de presentar  al servei de Recursos Humans de 
l’Ajuntament tota la documentació requerida i contrastada per aquest departament en el 
termini de 3 dies. Si dins el termini esmentat, tret de casos de força major, els aspirants no 
presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats 
funcionaris  interins i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la 
responsabilitat que puguin haver incorregut per falsedat. 
 
Aquesta borsa de treball anul.la les anteriors existents, i quedarà anul·lada en el moment que 
passin els dos anys de  la proposta dels aspirants a anomenar, o en el termini inferior a 
aquests dos anys si és convoca una plaça de funcionari de carrera amb borsa de treball. 
Llavors l’actual Borsa seria substituïda per l’esmentat procés.  
 
El funcionament de la borsa serà dinàmic, d’acord amb els següents supòsits: 
 
- Cada vegada que l’Ajuntament  necessiti cobrir una vacant d’agent interí de Policia, es 

cridarà  la primera persona de la llista. S’intentarà comunicar amb ella al telèfon que ens 
hagi facilitat, fins a un màxim de tres vegades, en diferents moments del dia i es 
comunicarà mitjançant un correu electrònic a l’adreça que hi figuri a la instància. En un 
termini de 2 dies l’aspirant  ha de comunicar per escrit la seva voluntat al tribunal d’agafar 



 
l’oferta o rebutjar-la, en cas que no ho faci en aquest termini s’entendrà com a oferta 
rebutjada. 

- Si una persona rebutja una oferta, es cridarà la següent persona per ordre de puntuació, i 
així successivament. La persona que rebutgi l’oferta quedarà exclosa definitivament del 
procés  i passarà al següent  que li pertoqui segons  la llista de puntuació.. 

- Quan es finalitzi el nomenament temporal, es tornarà a ocupar el lloc que es va obtenir en 
el moment del concurs. 

- Davant de cada necessitat es torna a començar segons l’ordre establert inicialment. 
 
Abans del nomenament, la persona de la borsa que accepti l’oferta haurà de sotmetre’s al 
reconeixement mèdic i psicotècnic, descrit en aquestes bases, en el cas que no ho hagi fet 
abans o que hagin transcorregut més de 12 mesos des dels reconeixements. En cas que 
algun candidat no obtingui l’aptitud mèdica i psicotècnica, quedarà eliminat de la borsa de 
treball i  de la convocatòria, i es passarà a donar avís  el següent candidat.” 

 
Tercer. Publicar la creació d’aquesta Borsa de treball al tauler d’anuncis i al web municipal. 
 
Quart.-  Informar que l’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat 
per mitjà de recurs contenciós administrativa davant dels jutjats contenciosos administratius 
de Barcelona en el termini de dos mesos. Potestativament, es podrà interposar recurs de 
reposició davant de l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes. Tanmateix, 
els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret. 
 
La Palma de Cervelló, 7 de novembre de 2018. 
 

 
L’alcalde,       
 
 
 
Xavier González Alemany     

 
 
 


