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Administració Local

2017-10386
Ajuntament de l’Arboç

EDICTE

Havent-se detectat uns errors en la Bases que han de regir el concurs-oposició lliure per a la provisió de forma 
interina de la plaça d’Inspector de la Policia Local de l’Arboç, aprovades per la junta de Govern en sessió de data 22 
de juny de 2017, aquest òrgan, les ha rectifi cat en sessió ordinària de data 30 de novembre de 2017, en el següent 
sentit:

1.- On diu:
Setena
(…)
3r. Exercici. Proves culturals i teòriques:
(…)L’exercici consistirà en 40 preguntes i cada resposta valdrà un punt; a més tindrà carácter eliminatori,(...)”

Ha de dir
Setena
(…)
3r. Exercici. Proves culturals i teòriques:
(…) L’exercici consistirà en 40 preguntes i cada resposta valdrà un punt i 0 per sense resposta o resposta anul·lada 
i 0 per resposta incorrecta; a més tindrà carácter eliminatori,(...)”

2.- On diu
Setena
(…)
4art Exercici. Projecte de gestió:
“(...) li atribueix la legislació vigent i les característiques que planteja el municipi.
La data màxima de presentació d’aquest treball serà la data principal de la realització dels exercicis, i que se 
senyalitzarà per acord de la Junta de Govern, amb un mínim d’un mes d’antelació. El treball haurà (...) Qualsevol 
incompliment d’aquestes normes suposarà l’eliminació de l’aspirant.”

Ha de dir
“Setena
(…)
4art Exercici. Projecte de gestió:
(...) li atribueix la legislació vigent i les característiques que planteja el municipi.
La presentació d’aquest projecte s’haurà de fer al Registre General de l’Ajuntament en el termini màxim de que es 
fi xi a l’anunci de l publicació de la llista d’admesos i exclosos defi nitiva, el qual no serà superior a 15 dies d’antelació 
dela data d’inici de les proves d’avaluació de l’oposició.
La data i hora per a la defensa del projecte es farà públic amb la publicació dels resultats del 3er. exercici, 
corresponent a la prova cultural i teòrica, de la fase d’oposició.
El treball haurà (...) Qualsevol incompliment d’aquestes normes suposarà l’eliminació de l’aspirant. El projecte 
s’haurà de presentar en sobre tancat dins del qual, a més del format escrit del mateix, hi haurà d’haver unacòpia 
electrònica en format PDF, mitjançant CD, DVD o llapis de memòria, per tal de facilitar l’accés del mateix als 
membres del Tribunal
(...)”

3.- On diu
Novena
QUALIFICACIÓ DELS/LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE NOMENAMENT
(...)
Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris, d’acord amb les presents bases. Es recorda que: (...)”
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Ha de dir
Novena
QUALIFICACIÓ DELS/LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE NOMENAMENT
(…)
Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris, excepte la entrevista que serà puntuable però no eliminatòria, d’acord 
amb les presents bases. Es recorda que: (...)”

4.- On diu
“Vuitena
DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS
Després de la fase d’oposició, el Tribunal valorarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, 
per mitjà de fotocòpies compulsades, fi ns a un màxim de 110 punts, i amb el barem següent: (...)”

Ha de dir:
Vuitena
DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS
Després de la fase d’oposició, el Tribunal valorarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, 
per mitjà de fotocòpies compulsades, fi ns a un màxim de 100 punts, i amb el barem següent: (...)”

5.- S’introdueix un nou mèrit en la fase d’oposició amb la lletra F. Així mateix es modifi ca la puntuació de l’apartat C) 
Titulacions acadèmiques, mestratges o postgraus:

On diu
“Vuitena
DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS
(…)
C) Titulacions acadèmiques, mestratges o postgraus: (màxim 20 punts)
(…)
C.3. Per estar en possessió de cursos de màsters i postgraus, 5 per cadescun
(...)”

Ha de dir:
“Vuitena
DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS
(…)
C) Titulacions acadèmiques, mestratges o postgraus: (màxim 19 punts)
(…)
C.3. Per estar en possessió de cursos de màsters i postgraus, 4 per cadescun
(...)”

Nou apartat:
“Vuitena
DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS
(…)
F.- Nivell de coneixements de la llengua catalana (Fins a un màxim d’1 punt):
Es valorarà els certifi cats superiors al nivell de sufi ciència de Català de la Direcció General de Política Lingüística 
del Departament de Cultura, o altres equivalents, segons la distribució següent:
- Certifi cat de nivell superior de català (C2): 0,5 punts
- Certifi cat de coneixements sufi cients de llengutge administratiu (G): 0,25 punts
- Certifi cat de coneixements sufi cients de llengutge jurídic (J): 0,25 punts”

S’obre un nou termini per la presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la 
darrera publicació d’aquest edicte en el DOGC i en el BOPT.

Les bases íntegres esmenades es troben publicades a la web de l’ajuntament: www.arbocenc.cat.

Joan Sans i Freixas, L’ALCALDE
L’Arboç, 4 de desembre de 2017
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