
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS

ANUNCI sobre aprovació de la modificació de les bases del procés de selecció per a la selecció definitiva,
mitjançant concurs oposició, de dues places d’agent de Policia Local per mobilitat horitzontal.

Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2022 es va aprovar la modificació de la base
cinquena i novena de les bases del procés de selecció definitiva mitjançant concurs oposició de dues places
d'agent de policia local per mobilitat horitzontal, que transcrit literalment diu així:

“Primer.- Aprovar la modificació de les bases del procés de selecció per a la selecció definitiva mitjançant
concurs oposició de dues places d'agent de policia local per mobilitat horitzontal, per tal de que consti el
següent:

“Base cinquena. Requisits de les persones aspirants cal afegir:

a. Tenir la ciutadania espanyola, de conformitat amb les lleis vigents.

i. Tenir una alçada mínima de 1,60 per a les dones i 1,65 per als homes.

A la bases novena. Inici i desenvolupament del procés de selecció cal modificar l'acreditació de les llengües
perquè en ser un dels requisits de les persones aspirants tenir la nacionalitat espanyola, no cal que s'acrediti la
llengua castellana.

D.Coneixements de llengua catalana:

-Per cursos o certificats acreditatius de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística o
equivalent:

i. Nivell C1: 0,50 punts.

ii. Nivell C2: 1 punt.

-La puntuació total d'aquest apartat no podrà ser superior a 1 punt.

A la fase de concurs la puntuació total ha de ser com a màxim de 10 punts.”

Segon.- Obrir novament termini de presentació de les sol·licituds que serà dins de l'improrrogable de 20 dies
naturals des del següent al de la seva publicació.

Tercer.- Publicar les bases contemplant l'esmentada modificació al BOPB i el seu extracte amb remissió
expressa a la publicació del BOPB al DOGC i al BOE per tal d'obrir un nou termini de presentació de sol·licituds.

Quart.- Notificar aquests acords a les persones interessades que formen part d'aquest procés de selecció. I a
la Subdirecció General de Coordinació de la Policia Local.

Sant Vicenç dels Horts, 13 de maig de 2022

Maria Peláez Moreno
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