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Núm. 8025 - 17.12.2019
CVE-DOGC-A-19344029-2019

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
ANUNCI sobre rectificació d'error material de les bases del procés selectiu per cobrir cinc places d'agent
de la Policia Local (exp. 1242/2019).
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 31 d'octubre de 2019, s'han aprovat
les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura definitiva de 5 places d'agent de la
policia local: 4 places pel sistema d'accés de concurs oposició lliure i 1 plaça pel sistema de concurs oposició de
mobilitat interadministrativa, i per a la formació d'una borsa de treball.
Aquestes bases han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 19 de novembre de
2019 i al DOGC Núm. 8002 de 14 de novembre de 2019.
Atès que amb posterioritat a la publicació s'han observat algunes errades, es procedeix a la seva esmena.
Per decret de l'alcaldia, de 09 de desembre de 2019, es va resoldre el següent:

1. Rectificar les errades material detectades a les bases reguladores del procés selectiu per a la cobertura
definitiva de 5 places d'agent de la policia local: 4 places pel sistema d'accés de concurs oposició lliure i 1 plaça
pel sistema de concurs oposició de mobilitat interadministrativa, i per a la formació d'una borsa de treball.

2. A la base quarta de les bases reguladores, s'ha detectat una errada material:

On diu:
'f) Tenir una alçada mínima sense calçat de 1,60 m. les dones i 1,70 m. els homes. Cal acreditar-ho mitjançant
escrit amb la signatura del metge, núm. de col·legiat i/o segell del centre mèdic.'
Ha de dir:
'f) Tenir una alçada mínima sense calçat de 1,60 m. les dones i 1,65 m. els homes. Cal acreditar-ho mitjançant
escrit amb la signatura del metge, núm. de col·legiat i/o segell del centre mèdic.'

3. A la base quarta de les bases reguladores, s'ha detectat una errada material:

On diu:
'Per poder participar en la convocatòria de concurs oposició de mobilitat interadministrativa, a més dels
requisits anteriors, s'ha de complir els requisits següents:
a) Acreditar més de dos anys d'antiguitat com a funcionari o funcionària de carrera de cossos de policia local
de Catalunya en la mateixa categoria, o si s'escau, en una categoria equiparada a la que és objecte de
convocatòria.
b) També hi poden prendre part els funcionaris i funcionàries de carrera del cos de Mossos d'Esquadra i els de
les forces i cossos de seguretat de l'Estat destinats a Catalunya.
c) Acreditar la superació del curs de formació bàsic de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.'
Ha de dir:
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'Per poder participar en la convocatòria de concurs oposició de mobilitat interadministrativa, a més dels
requisits anteriors, s'ha de complir els requisits següents:
a) Acreditar més de dos anys d'antiguitat com a funcionari o funcionària de carrera de cossos de policia local
de Catalunya en la mateixa categoria, o si s'escau, en una categoria equiparada a la que és objecte de
convocatòria.
b) També hi poden prendre part els funcionaris i funcionàries de carrera del cos de Mossos d'Esquadra i els de
les forces i cossos de seguretat de l'Estat destinats a Catalunya.
c) Acreditar la superació del curs de formació bàsic de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
d) Acreditar el nivell de coneixement de la llengua catalana.'

4. A la base sisena de les bases reguladores, s'ha detectat una errada material:

On diu:
'6.2 Documentació a presentar .../...
4. Acreditació dels coneixements de llengua catalana: fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa
d'estar en possessió de coneixements de la llengua catalana del nivell C1 ...'
Ha de dir:
'6.2 Documentació a presentar .../...
4. Acreditació dels coneixements de llengua catalana: fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa
d'estar en possessió de coneixements de la llengua catalana del nivell B2 ...'

5. A la base novena de les bases reguladores, s'ha detectat una errada material:

On diu:
'9.1.1 Fase primera. Oposició .../...
Primera prova: Coneixements de la llengua catalana.
Exercici obligatori i eliminatori per a totes les persones aspirants, que consisteix en la realització d'exercicis de
coneixements gramaticals i de comprensió escrita i oral que acreditin el coneixement de la llengua catalana
amb el nivell exigit a la base quarta, nivell suficiència de català (C1).../...
.../... Restaran exempts de realitzar aquest exercici les persones que acreditin el coneixement adequat, oral i
escrit, de la llengua catalana, i en concret, amb el nivell suficiència C1 de català...'
Ha de dir:
'9.1.1 Fase primera. Oposició .../...
Primera prova: Coneixements de la llengua catalana.
Exercici obligatori i eliminatori per a totes les persones aspirants, que consisteix en la realització d'exercicis de
coneixements gramaticals i de comprensió escrita i oral que acreditin el coneixement de la llengua catalana
amb el nivell exigit a la base quarta, nivell intermedi de català (B2).../...
.../... Restaran exempts de realitzar aquest exercici les persones que acreditin el coneixement adequat, oral i
escrit, de la llengua catalana, i en concret, amb el nivell intermedi B2 de català...'

6. A la base novena de les bases reguladores, s'ha detectat una errada material:
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On diu:
'9.1.2 Fase segona. Concurs
.../... d) Nivell de coneixement de la llengua catalana:
El certificat d'un nivell superior al nivell suficiència de català (C1), d'acord amb els criteris emprats per la
Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, es valorarà fins a un màxim de 0,50 punts.'
Ha de dir:
'9.1.2 Fase segona. Concurs
.../... d) Nivell de coneixement de la llengua catalana:
El certificat d'un nivell superior al nivell intermedi de català (B2), d'acord amb els criteris emprats per la
Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, es valorarà fins a un màxim de 0,50 punts.'

7. A la base novena de les bases reguladores, s'ha detectat una errada material:

On diu:
'9.2.1 Fase primera. Oposició .../...
Primera prova: Coneixements de la llengua catalana.
Exercici obligatori i eliminatori per a totes les persones aspirants, que consisteix en la realització d'exercicis de
coneixements gramaticals i de comprensió escrita i oral que acreditin el coneixement de la llengua catalana
amb el nivell exigit a la base quarta, nivell suficiència de català (C1).../...
.../... Restaran exempts de realitzar aquest exercici les persones que acreditin el coneixement adequat, oral i
escrit, de la llengua catalana, i en concret, amb el nivell suficiència C1 de català...'
Ha de dir:
'9.2.1 Fase primera. Oposició .../...
Primera prova: Coneixements de la llengua catalana.
Exercici obligatori i eliminatori per a totes les persones aspirants, que consisteix en la realització d'exercicis de
coneixements gramaticals i de comprensió escrita i oral que acreditin el coneixement de la llengua catalana
amb el nivell exigit a la base quarta, nivell intermedi de català (B2).../...
.../... Restaran exempts de realitzar aquest exercici les persones que acreditin el coneixement adequat, oral i
escrit, de la llengua catalana, i en concret, amb el nivell intermedi B2 de català...'

8. A la base novena de les bases reguladores, s'ha detectat una errada material:

On diu:
'9.2.2 Fase segona. Concurs
.../... d) Nivell de coneixement de la llengua catalana:
El certificat d'un nivell superior al nivell suficiència de català (C1), d'acord amb els criteris emprats per la
Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, es valorarà fins a un màxim de 0,50 punts.'
Ha de dir:
'9.2.2 Fase segona. Concurs
.../... d) Nivell de coneixement de la llengua catalana:
El certificat d'un nivell superior al nivell intermedi de català (B2), d'acord amb els criteris emprats per la
Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, es valorarà fins a un màxim de 0,50 punts.'
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9. A la base quinzena de les bases reguladores, s'ha detectat una errada material:

On diu:
'15.Nomenament i pressa de possessió
El tribunal proposarà el nomenament dels candidats/es que obtinguin la millor qualificació, que hauran d'haver
superat totes les fases eliminatòries satisfactòriament. En cas d'empat entre les puntuacions obtingudes amb
opció a ser nomenats funcionaris/àries, el tribunal decidirà en primer lloc a favor del sexe que a la plantilla de
la policia local estigui menys representat, en cas que l'empat persistís es decidirà per qui tingui la millor
puntuació a la segona prova, cas pràctic. En cas de nova coincidència, es proclamarà guanyador/a l'aspirant
que major puntuació obtingui en la fase d'oposició. .../...'
Ha de dir:
'15.Nomenament i pressa de possessió
El tribunal proposarà el nomenament dels candidats/es que obtinguin la millor qualificació, que hauran d'haver
superat totes les fases eliminatòries satisfactòriament. En cas d'empat entre les puntuacions obtingudes amb
opció a ser nomenats funcionaris/àries, el tribunal decidirà en primer lloc, a la persona aspirant que hagi
obtingut major puntuació en la fase d'oposició. Si persisteix l'empat, el que hagi obtingut millor nota en
l'exercici pràctic. En tercer lloc, i d'acord amb les previsions de l'article 11 de la Llei orgànica 3/2007 per a la
igualtat efectiva de dones i homes, el desempat es resoldria a favor de l'aspirant dona. .../...'

10. A l'Annex 3 Quadre d'exclusions mèdiques, s'ha detectat una errada material:

On diu:
'1. Antropometria.
Talla: Alçada inferior a: Dones 1,60m; Homes 1,70m'
Obesitat: Valorada per la relació pes/alçada, segons els intervals següents:

Pes dones

Pes homes

Talla mínim màxim mínim Màxim
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160

48
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.../...'
Ha de dir:
'1. Antropometria.
Talla: Alçada inferior a: Dones 1,60m; Homes 1,65m'

Pes dones

Pes homes

Talla mínim màxim mínim Màxim
160

48

69

161

50

70

162

51

70,5

163

52

71,5

164

53

72

165

53,5

73

56,5

77,5

166

54

73,5

57

78

167

55

74,5

57,5

78,5

168

55,5

75

58

79

169

56,5

76

58,5

79,5

.../...'

11. Publicar la present resolució al tauler d'anuncis, al web municipal, així com, al Butlletí Oficial de la Província
i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

12. Obrir un nou període de presentació de sol·licituds de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la
publicació d'aquesta resolució d'esmenes al DOGC.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Sant Pol de Mar, 9 de desembre de 2019

Albert Zanca Brossa
Alcalde

(19.344.029)
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