Dimarts, 17 d'octubre de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Premià de Dalt
ANUNCI
La Junta de Govern Local en la sessió ordinària de data 24 de juliol de de 2017, va aprovar les bases que han de regir
el procés de selecció per a l'accés, en règim de funcionari de carrera i pel sistema de concurs oposició de mobilitat
horitzontal, d'una plaça d'agent de policia local.
La Junta de Govern Local en la sessió ordinària de data 2 d'octubre de 2017 va aprovar, entre d'altres, els acords
següents:
"1. RECTIFICAR les omissions i els errors de transcripció detectats en les bases aprovades per la Junta de Govern
Local en data 24 de juliol de 2017 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 8 d'agost
d'enguany, en el sentit de fer constar que:
a) En la base tercera, apartat l), on diu "Tenir una alçada mínima de 1,60 m. les dones i 1,70 m. els homes", ha de dir
"Tenir una alçada mínima de 1,60 m. les dones i 1,65 m. els homes".
b) En la base setena, apartat A. Fase d'oposició, primer exercici, aptitud física, no s'indica quin és el mínim per poder ser
qualificat com a apte/a o no apte/a, motiu pel qual s'hauria d'afegir el text següent:
"Per ser declarat/da apte/a cal obtenir cinc o més punts de mitjana de les puntuacions de totes les subproves. Una
subprova puntuada en zero punts comporta l'eliminació de l'aspirant del procés selectiu."
c) En la base setena, apartat B. Fase de concurs, on s'indica que la puntuació de la fase de concurs és "fins a 9 punts",
ha de dir " fins a 10 punts".
d) Així mateix, en l'apartat B, punt 7, de la referida base setena, on s'indica que "La puntuació total de la fase de concurs
no pot ser, en cap cas, superior a 9 punts.", ha de dir "La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas,
superior a 10 punts".

Ha de dir "El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d'apte o no apte. Els i les
aspirants que obtinguin la qualificació de no apte quedaran exclosos del procés selectiu. Per a la qualificació dels o les
aspirants el tribunal comptarà amb l'assessorament de, com a mínim, dues persones avaluadores que presentaran una
proposta de valoració basada en ítems conductuals predeterminats, bàsicament: els coneixements del treball, les
habilitats socials i de comunicació, el compliment de les ordres i la disciplina, la disposició personal vers el treball, la
responsabilitat, l'adaptació a l'organització, la iniciativa, la confiança en si mateix, el judici pràctic i l'autocontrol"
2. OBRIR UN NOU PERÍODE DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà
de la publicació de l'anunci de modificació de les bases al DOGC.
3. PUBLICAR la referida modificació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, a la pàgina web municipal i al taulell d'anuncis de l'Ajuntament."
El que es fa públic per a general coneixement.
Premià de Dalt, 9 d'octubre de 2017
L'alcalde, Josep Triadó Bergés
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e) El segon paràgraf de la base desena, relativa al període de pràctiques, on diu: "El període de pràctiques és obligatori i
eliminatori, i la qualificació final serà d'apte o no apte. L'aspirant que obtingui la qualificació de no apte quedarà exclòs
del procés selectiu i el Tribunal proposarà el nomenament en pràctiques del següent aspirant de la llista que hagi
aprovat tots els exercicis, per ordre de puntuació. La qualificació dels aspirants la realitzarà la prefectura de la policia
local de Premià de Dalt, o persones en qui deleguin, que presentaran una proposta de valoració basada en ítems
conductuals predeterminats, bàsicament: els coneixements del treball, les habilitats socials i de comunicació, el
compliment de les ordres i la disciplina, la disposició personal vers el treball, la responsabilitat, l'adaptació a
l'organització, la iniciativa, la confiança en si mateix, el judici pràctic i l'autocontrol."

