<<Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del dia 12 de març de 2021, es van
aprovar les Bases per a la provisió per promoció interna, mitjançant el sistema de
concurs oposició, d'una plaça de sergent i una plaça de caporal de la Policia Local de
Salt, incloses a l´oferta pública d'ocupació per a l´any 2020 (aprovada per la Junta de
Govern Local en la sessió de data 18 de desembre de 2020).
Aquestes bases han estat publicades tant en el DOGC, de data 29 de març de 2021,
com en el BOP, de data 19 de març de 2021.
Atès el comunicat rebut de la Sub-direcció General de Coordinació de la Policia de
Catalunya on es realitzen observacions en relació a les referides bases reguladores.
Atès que hi ha voluntat d’aplicar aquestes observacions a les bases reguladores del
referit procés selectiu per garantir al màxim el principi d’igualtat d’accés a la funció
pública.
Per Decret d’Alcaldia de 18 de juny de 2019, l’Alcalde delegà a la Junta de Govern
Local l’aprovació de les bases dels processos de selecció.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del/s següent/s ACORD/S:
1r.- APROVAR la modificació de les bases reguladores per a la provisió per promoció
interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, d'una plaça de sergent i una plaça
de caporal de la Policia Local de Salt, incloses a l´oferta pública d'ocupació per a l´any
2020 (aprovada per la Junta de Govern Local en la sessió de data 18 de desembre de
2020), d’acord amb el següent detall:
De la base Segona, “Condicions dels aspirants” es modifica la lletra b i la lletra j, que
queden amb el següent redactat:
b) Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu o, provenint
d'aquest cos policial, estar en situació de serveis especials o servei en comunitats
autònomes o serveis en altres administracions.
j) Posseir els carnets de conduir de les classes A2 i B.
De la base Cinquena “Tribunal Qualificador”, en relació a la composició del tribunal
es modifica la composició dels vocals:
• Un/terç designat entre el personal de la Corporació amb titulació o especialització o
igual o superior a l’exigida per l’accés a la plaça convocada.
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La Junta de Govern Local, en data 23 d’abril de 2021, ha adoptat, entre d’altres, el
següent acord:

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Edicte d’aprovació de la modificació de les bases reguladores del procés selectiu,
mitjançant concurs oposició, per a la provisió per promoció interna d’una plaça de
caporal/a i d’una plaça de sergent/a de la policia local de l’Ajuntament de Salt,
aprovades per Junta de Govern Local de 12 de març de 2021, i publicades al BOPG
núm. 54 de 19 de març de 2021 i al DOGC núm. 8376 de 29 de març de 2021.

S’elimina la possibilitat d’assistir amb veu però sense vot, un observador
designat a proposta de la Junta de Personal, sens perjudici que hagi d´actuar a
títol individual, i en cap cas en representació de l´òrgan que l´ha proposat.
De la base Sisena “Procés de selecció”, respecte al segon exercici Pràctic,
s’especifica que consistirà en resoldre dos supòsits pràctics vinculats amb el temari
que consta a l’Annex I de les presents bases i en concret:
Per la plaça de Caporal:
Del Temari de l’oposició comú Caporal i Sergent , els supòsits pràctics restaran lligats
a un o varis dels temes del 1 al 22.
Per la plaça de Sergent:
Els supòsits pràctics poden restar vinculats a un o varis dels temes del 1 al 22 del
Temari de l’oposició comú Caporal i Sergent , i del 23 al 30 del temari de l’oposició de
sergent.
El Curs Selectiu i el Període de pràctiques previstos en aquestes bases com exercici
quart i cinquè, no formen part de la fase d’oposició conforme el que estableix el
Decret 233/2002 de 25 de setembre, i únicament podran accedir al curs selectiu
aquells aspirants que hagin superat les proves establertes en la fase d’oposició més
les puntuacions obtingudes en la fase de concurs, sense que puguin accedir al curs un
nombre d’aspirants superior al de les places convocades. I en relació al Període de
pràctiques, únicament accediran a aquest, com a prova obligatòria i eliminatòria,
aquells i aquelles aspirants que hagin superat el curs selectiu o acreditin haver-lo
superat.
2n.- PUBLICAR de nou aquestes bases amb les modificacions al Butlletí Oficial de la
Província, i en forma extractada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
3r.- AMPLIAR la convocatòria per a la presentació de sol·licituds durant el termini
improrrogable de 20 dies hàbils següents comptats des de l’endemà de la modificació
al DOGC, atès que la modificació de la base segona obre possibilitats a nous
aspirants, sense perjudici de la validesa de les sol·licituds ja presentades en temps i
forma per les persones aspirants interessades en aquest procés”.>>
L’ALCALDE
Jordi Viñas i Xifra

Document signat per JORDI VIÑAS XIFRA
en data 27/04/2021

Signat per:
Diputació de Girona
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• El terç restant ha de ser integrat per personal del Departament d’interior de la
Generalitat entre els quals hi ha d’haver, com a mínim, un representant de la Direcció
General d'Administració de Seguretat i un representant de l´Institut de Seguretat
Pública de Catalunya.
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• Un altre terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta matèria.

