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El temps transcorregut des de la declaració inicial de l’estat d’alarma i de les seves successives pròrrogues i
la millora experimentada en termes de salut pública i de control sanitari de la COVID-19, juntament amb
l’aprovació d’un seguit de protocols i l’adopció de mesures preventives i de protecció que han de guiar
l’actuació tant dels treballadors i les treballadores municipals com de la ciutadania aconsellen, en aquest
moment de flexibilització en les mesures restrictives adoptades arran de la declaració d’estat d’alarma
(desescalada), fer ús de la possibilitat prevista a l’apartat 4 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i
continuar la tramitació dels procediments de selecció i provisió dels llocs de treball més directament vinculats
a la lluita contra la COVID-19 i dels que siguin indispensables per a la protecció de l’interès general i per al
funcionament bàsic dels serveis, com són els de les categories policials o del Servei de Prevenció i Extinció
d’Incendis i Salvament, considerats essencials pel Decret d’Alcaldia de 14 de març.
Amb aquest Decret es delega en la persona titular de la Gerència de Persones i Desenvolupament
Organitzatiu la competència de l’Alcaldia per declarar de l’aixecament de la suspensió dels termes i terminis,
i, si escau, de la celebració de proves selectives de cada procés concret, en les condicions establertes
legalment, sempre que es refereixin a processos per a la selecció o provisió de llocs estretament vinculats a
la lluita contra la COVID-19 o que siguin indispensables per a la protecció de l’interès general o per al
funcionament bàsic dels serveis, i amb ple respecte als drets de les persones participants en els esmentats
processos selectius.
Per tot l’exposat, d’acord amb els articles 8 i 13 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, i fent ús de les atribucions que em confereix l'article 13 de la Carta Municipal de Barcelona,
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Des de l’inici de l’estat d’alarma, l’Ajuntament ha adoptat un seguit de mesures, d’aplicació tant a les
persones que hi treballen com als ciutadans que interactuen amb ell a través de qualsevol dels processos
administratius habilitats a tal efecte, com passa amb els processos de selecció i provisió. Així, el Decret
d'Alcaldia de 14 de març de 2020, d'establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb
motiu del virus COVID-19, va posposar durant quinze dies la celebració de les proves selectives de tots els
processos de selecció i de provisió de llocs de treball. Des d’aleshores a ençà, l’Ajuntament ha mantingut
aquesta suspensió tant pel que fa a la celebració de proves com pel que fa a l’impuls de noves actuacions
administratives que poguessin suposar la reactivació dels termes i terminis d’aquests processos.
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La disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, disposa en el seu apartat
1 la suspensió general dels terminis dels procediments de les entitats del sector públic. No obstant, en el seu
apartat 4, redactat segons la modificació operada pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, es preveu la
possibilitat que, motivadament, es pugui acordar la continuació dels procediments que es refereixin a
situacions vinculades estretament als fets justificatius de l’estat d’alarma, o que siguin indispensables per a
la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis.
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Decret,
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Decret d’Alcaldia de 25 de maig de 2020, pel qual es delega en la persona titular de la Gerència de
Persones i Desenvolupament Organitzatiu la decisió motivada sobre la continuació dels
procediments corresponents als processos de selecció i de provisió de llocs de treball que es
refereixin a situacions vinculades estretament a la lluita contra la COVID-19, o que siguin
indispensables per a la protecció de l’interès general o pera la funcionament bàsic dels serveis.
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L’ Alcaldessa, en data 25 de maig de 2020, ha adoptat la següent resolució:
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Disposo,

Cinquè. Determinar que la delegació d'atribucions conferida en aquesta resolució és efectiva a partir del dia
següent al de la seva signatura, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en la Gaseta Municipal.
Sisè. - Donar Compte d'aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que celebri.

https://bop.diba.cat

Quart. Disposar que en les resolucions adoptades en exercici de les facultats delegades en aquest decret
s’hi ha de fer constar que s'actua per delegació expressa de l'alcaldessa.
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Tercer. Establir que les resolucions adoptades en virtut d’aquest decret, han de ser publicades a la Gaseta
Municipal i a la web municipal, i han d’expressar específicament els mitjans telemàtics i/o presencials que
poden utilitzar les persones interessades per a informar-se i comunicar-se amb l’Ajuntament sobre els
aspectes relacionats amb els processos selectius als quals es refereixin aquelles resolucions.
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Segon. Disposar que la decisió esmentada en l’apartat primer comporta també l’aixecament de la suspensió
dels terminis per a la formulació de reclamacions o la interposició de recursos administratius contra les
actuacions derivades a aquells processos.
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Primer. Delegar en la persona titular de la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu la decisió
motivada sobre la continuació dels procediments corresponents als processos de selecció i de provisió de
llocs de treball que es refereixin a situacions vinculades estretament a la lluita contra la COVID-19, o que
siguin indispensables per a la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis, d’acord
amb l’apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i el Decret
d’Alcaldia de 14 de març de 2020.

Data 29-5-2020

Barcelona, 26 de maig de 2020
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Secretari General
Jordi Cases i Pallarès
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