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ANUNCI

Mitjançant resolució d’alcaldia de 23 de gener de 2020, s’han modificat les bases del 
procés selectiu de tres places d’agent de la policia local de la Roca del Vallès. Aquest 
acord, literalment, diu:

“Per resolució d’Alcaldia número 977/2019, de 9 de juliol, es va aprovar l’oferta pública 
d’ocupació de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a l’any 2019

Dins d’aquesta oferta pública d’ocupació, es preveu la convocatòria i selecció de tres 
places d’agent de la policia local, sots escala de policia local, grup C2, per concurs 
oposició.

En data 4 de novembre de 2019 es va emetre un informe jurídic sobre el procediment a 
seguir per a la tramitació de la selecció de tres places d’agent de la policia local, 
funcionaris de carrera.

Les bases d’aquest procés selectiu van ser elaborades segons les indicacions 
establertes a l’informe jurídic.

En data de 7 d’octubre de 2019, es van fer arribar aquestes bases a la Subdirecció 
General d’Administració de Seguretat, per tal que manifestessin la seva conformitat, o 
no, amb el redactat d’aquest document. 

En data de 7 d’octubre la Subdirecció General d’Administració de Seguretat va 
expressar la seva conformitat al contingut d’aquestes bases. 

En data de 22 de novembre de 2019, les bases del procés selectiu es van publicar en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i la corresponent convocatòria en el Diari 
Oficial de la General de Catalunya núm. 8102 de 28 de novembre de 2019.

En data de 14 de gener de 2019, mitjançant escrit registrat en aquesta Corporació amb 
número d’entrada 2020/346, la Direcció General d’Administració de Seguretat, ha 
manifestat un seguit d’observacions en relació a la Base vuitena: Desenvolupament de 
la fase de concurs, en el sentit següent:

“De conformitat amb l’article 23.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, en la fase de 
concurs s’han de valorar els mèrits i capacitats següents; 
-Antiguitat 
-Titulacions acadèmiques 
- Els cursos de formació que es valoraran si versen sobre matèries relacionades amb 
les funcions pròpies de les categories objecte de convocatòria 
- Nivell de coneixement de la llengua catalana 
-Les recompenses i distincions pròpies 
En les presents bases manca; Les recompenses i distincions pròpies 
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És necessari la modificació de les bases trameses per tal d’incorporar el mèrit de les 
recompenses i distincions pròpies, atès que és obligatòria la seva incorporació de 
conformitat amb el previst en el citat Decret 233/2002, de 25 de setembre.”

L’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de 
les administracions publiques, estableix que les administracions públiques poden 
rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els 
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

És per això que resolc:

Primer. Aprovar la modificació de la Base vuitena. Desenvolupament de la fase de 
concurs, en el sentit següent:

On diu:

El concurs no té caràcter eliminatori.

El tribunal valorarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, 
mitjançant fotocòpies compulsades, d'acord amb el barem següent:

A) Antiguitat
Per temps ser serveis prestats en cossos policials, 0,50 punt per any treballat, amb un 
màxim de 3 punts.

B) Experiència en treballs similars:
Per l’experiència adquirida en l’exercici de funcions de vigilant, segons l’article 1.2 i 13 
de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals: per cada any complet 0,5 punts, 
fins a un màxim d’1,50 punts.

C) Titulacions acadèmiques:
C.1 Batxillerat superior o equivalent.................... 0,25 punts.
C.2 Diplomatura universitària o equivalent.......... 0,75 punts.
C.3 Llicenciatura universitària............................. 1 punt.
En aquest apartat només podrà puntuar una titulació.

D) Formació professional:
- Per cursos organitzats o homologats per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
realitzats amb aprofitament:
i. Per cursos de durada igual o inferior a 25 hores: 0,20 punts per curs.
ii. Per cursos de 26 a 50 hores: 0,40 punts per curs.
iii. Per cursos de 51 a 100 hores: 0,60 punts per curs.
iv. Per cursos de més de 100 hores: 0,80 punts per curs.
- Per altres cursos relacionats amb la professió organitzats o homologats per altres 
institucions públiques o privades realitzats amb aprofitament:
i. Per cursos de durada igual o inferior a 25 hores: 0,10 punts per curs.
ii. Per cursos de 26 a 50 hores: 0,20 punts per curs.
iii. Per cursos de 51 a 100 hores: 0,30 punts per curs.
iv. Per cursos de més de 100 hores: 0,40 punts per curs.
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-Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos 
al·legats. Si no ho fan així és computaran com cursos de durada fins a 25 hores.

La puntuació total d'aquest apartat no podrà ser superior a 3 punts.

E) Nivell de coneixement de la llengua catalana:
Es valoraran els certificats superiors al nivell intermedi de català (B2) de la Direcció 
General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres equivalents, fins a 
un màxim de 0’5 punt.

La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior als 9 punts.

Ha de dir:

VUITENA. DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS 

El concurs no té caràcter eliminatori. 
El tribunal valorarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, 
mitjançant fotocòpies compulsades, d'acord amb el barem següent: 

A) Antiguitat Per temps ser serveis prestats en cossos policials, 0,50 punt per any 
treballat, amb un màxim de 3 punts. 

B) Experiència en treballs similars: Per l’experiència adquirida en l’exercici de funcions 
de vigilant, segons l’article 1.2 i 13 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies 
locals: per cada any complet 0,5 punts, fins a un màxim d’1,50 punts. 

C) Titulacions acadèmiques: 
C.1 Batxillerat superior o equivalent.................... 0,25 punts. 
C.2 Diplomatura universitària o equivalent.......... 0,75 punts. 
C.3 Llicenciatura universitària............................. 1 punt. 
En aquest apartat només podrà puntuar una titulació. 

D) Formació professional: 
- Per cursos organitzats o homologats per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
realitzats amb aprofitament: 
i. Per cursos de durada igual o inferior a 25 hores: 0,20 punts per curs. 
ii. Per cursos de 26 a 50 hores: 0,40 punts per curs. 
iii. Per cursos de 51 a 100 hores: 0,60 punts per curs. 
iv. Per cursos de més de 100 hores: 0,80 punts per curs. 
- Per altres cursos relacionats amb la professió organitzats o homologats per altres 
institucions públiques o privades realitzats amb aprofitament: 
i. Per cursos de durada igual o inferior a 25 hores: 0,10 punts per curs. 
ii. Per cursos de 26 a 50 hores: 0,20 punts per curs. 
iii. Per cursos de 51 a 100 hores: 0,30 punts per curs. 
iv. Per cursos de més de 100 hores: 0,40 punts per curs. 

-Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos 
al·legats. Si no ho fan així és computaran com cursos de durada fins a 25 hores.

La puntuació total d'aquest apartat no podrà ser superior a 3 punts. 
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E) Nivell de coneixement de la llengua catalana: Es valoraran els certificats superiors al 
nivell intermedi de català (B2) de la Direcció General de Política Lingüística del 
Departament de Cultura, o altres equivalents, fins a un màxim de 0’5 punt. 

F)  Recompenses i distincions

Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la 
resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les funcions 
de la categoria d’agent. Fins a un màxim d’1 punt.

La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior als 10 
punts.

Segon. Publicar aquesta esmena de les bases que regeixen el procés selectiu de tres 
places d’agent en el BOP i en DOGC, així com en Tauler d’Edictes Electrònic, en el 
tauler d’edictes de l’OAC i en web municipal www.laroca.cat. 

Tercer. Obrir de nou el període de presentació de sol·licituds,  que serà de vint dies 
naturals, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació. Les persones que ja han 
presentat la seva sol·licitud no caldrà que tornin a presentar una de nova, llevat que 
vulguin afegir documentació, tenint en compte la modificació que s’ha efectuat de les 
bases, en aquest darrer cas, només caldrà que aportin la documentació que no hagin 
presentat anteriorment. Les sol·licituds s’han de presentar d’acord amb el que estableix 
la base tercera de les bases que regeixen aquest procés selectiu.”
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