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AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
ANUNCI NÚM. 48/2021

RECTIFICACIÓ ERROR DE FET BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR
4 PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL (EXPEDIENT 349/2021)
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 25 de març de 2021,
s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura
definitiva de 4 places d’agent de la policia local pel sistema d’accés de concurs oposició lliure i
per a la creació d’una borsa de treball.
Aquestes bases han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 06
d’abril de 2021 i al DOGC Núm. 8381 de 07 d’abril de 2021.
Atès que amb posterioritat a la publicació s’ha observat una errada, es procedeix a la seva
esmena.
Per decret de l’alcaldia núm. 231/2021, de 27 d’abril de 2021, es va resoldre el següent:
1. Rectificar l’errada de fet detectada a les bases reguladores del procés selectiu per a la
cobertura definitiva de 4 places d’agent de la policia local pel sistema d’accés de
concurs oposició lliure i per a la creació d’una borsa de treball.
2. A l’Annex II: Proves físiques de les bases reguladores, s’ha detectat l’errada següent:
On diu:
‘Apartat II_ Descripció de les 4 subproves físiques .../...
BAREMS D’APTITUD PROVES FÍSIQUES: .../...
A les qualificacions de cada una de les proves s’aplicarà una correcció a les
puntuacions motivada per raons d’edat. El barem que s’aplicarà és el següent:
Menors de 28 anys: 0 punts
Entre 28 i fins 35 anys: 1 punt
Més de 36 anys: 1,5 punts .../...’
Ha de dir:
‘Apartat II_ Descripció de les 4 subproves físiques .../...
BAREMS D’APTITUD PROVES FÍSIQUES: .../...
A les qualificacions de cada una de les proves s’aplicarà una correcció a les
puntuacions motivada per raons d’edat. El barem que s’aplicarà és el següent:
Menors de 28 anys: 0 punts
Entre 28 i fins 35 anys: 1 punt
Més de 36 anys: 2 punts .../...’
3. Publicar la present resolució al tauler d’anuncis i al web municipal.’
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
L’alcalde
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