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AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR 

ANUNCI NÚM. 51/2020 

 

DECLARAR DESERT EL PROCÉS DE SELECCIÓ ‘BORSA DE TREBALL DE 
CAPORALS DE LA POLICIA LOCAL, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE 
PROVISIÓ PER COMISSIÓ DE SERVEIS  (EXPEDIENT 268/2020)  

 

El 06 de juliol de 2020, l’alcalde de Sant Pol de Mar va dictar el decret d’alcaldia núm. 
360/2020, el qual es transcriu a continuació: 

 

‘DECRET DE L’ALCALDIA 

Identificació de l’expedient 

Expedient 268/2020, relatiu a la declaració de procés de selecció desert, borsa de 
caporals 

Fets 
1. Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 05 

de març de 2020, s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria del 
procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de caporals de la policia 
local, mitjançant el sistema de comissió de serveis. 
 

2. Aquestes bases han estat publicades al tauler d’anuncis de la corporació, al 
BOPB el 17 de març de 2020 i al DOGC Núm. 8087 de 17 de març de 2020. 

 

3. Mitjançant decret de l’alcaldia núm. 317/2020, data 14 de juny de 2020 s’ha 
aprovat la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos. 

 
4. En data 15 de juny de 2020 s’ha publicat la llista d’admesos i exclosos 

provisional, atorgant-se 3 dies per a presentar esmenes. 
 

5. Una vegada exhaurit el termini per a presentar al·legacions, en data 18 de juny 
de 2020 no s’ha presentat cap reclamació, i la llista s’eleva a definitiva i no cal 
tornar a publicar. 
 

6. En data 19 de juny de 2020 s’ha realitzat la prova selectiva i la valoració de 
mèrits del procés per a la creació d’una borsa de treball de caporals de la 
policia local. 

 
7. Una vegada finalitzat el procés selectiu, i segons l’acta del tribunal qualificador, 

l’únic aspirant que s’ha presentat no ha obtingut la puntuació mínima establerta 
per a superar el procés, en conseqüència, el tribunal proposa a l’alcaldia 
declarar desert el procés selectiu. 
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Fonaments de dret 
 

1. De conformitat amb el que disposa a les bases de la convocatòria i d’acord 
amb les facultats que em confereix l’art. 21.1 g) de la Llei 7/1985 Reguladora 
de les Bases de règim local, i l’art. 53.1.h/ i 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. 
 

Per tant, RESOLC: 
 

1. Declarar desert el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de 
caporals de la policia local, mitjançant el procediment de provisió per comissió 
de serveis. 
 

2. Instar al servei de recursos humans a iniciar els tràmits oportuns per a 
convocar novament l’esmentat procés selectiu. 
 

3. Disposar la publicació d’aquesta resolució al tauler d’anuncis i al web municipal 
de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. 
 

4. Donar compte del contingut del present a la Junta de Govern Local per a la 
seva ratificació.’ 

 

 

Sant Pol de Mar, 13 de juliol de 2020 

 

L’alcalde 

 

 

 

 

Albert Zanca i Brossa  
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