A més, es detalla que a l’apartat g) de la base 2a, ha de dir: g) Posseir el permís de
conduir vehicles de les classes A2 i B, segons el Reial decret 772/1997, de 30 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament general de conductors.
Per tant, els paràgrafs afectats resten de la següent forma:
SEGONA. CONDICIONS I REQUISITS QUE HAURAN DE REUNIR O COMPLIR ELS
ASPIRANTS.
---/
g) Posseir el permís de conduir vehicles de les classes A2 i B, segons el Reial decret
772/1997, de 30 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de conductors.
/---
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•

Suprimir la figura del representant dels treballadors en el tribunal.
La composició del tribunal amb majoria de membres del Cos Policia de Malgrat
de Mar.
Incorporar les recompenses i distincions pròpies, a la fase de concurs.
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•
•

Data 30-11-2020

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 26.11.2020, aprovà la correcció
les bases específiques reguladores per a la provisió en propietat d’una plaça d’agent
de Policia Local, grup C2, concurs-oposició, torn lliure, per tal de donar compliment a
la revisió efectuada per la Sub-direcció General de Coordinació de la Policia de
Catalunya, i d’acord amb el següent:

A

ANUNCI

El Tribunal Qualificador de l'oposició estarà constituït de la manera següent:
President/a: El Cap de la Policia Local, o funcionari en qui delegui
Vocals:
Un representant designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Un representant designat per la Direcció General de Seguretat Ciutadana.
Un funcionari o tècnic especialitzat en la matèria designat per l’Alcaldia.
Secretari: El tècnic de RH o funcionari en qui delegui.
Es designaran tantes persones suplents com titulars hi hagi i actuaran unes o altres
indistintament.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

CINQUENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR.

Els membres del tribunal hauran de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a
les places o llocs de treball objecte de la convocatòria.

B

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat de
les persones que hi formin part, titulars o suplents indistintament. Les decisions s’han
d’adoptar per majoria dels seus membres.

Pàg. 2-2

Els membres de tribunal qualificador hauran d’abstenir-se d’intervenir, quan concorrin
les circumstàncies que preveu l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del sector Públic.
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El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques
especialistes per a totes o algunes de les proves, les quals actuaran amb veu però
sense vot per debatre, en les sessions del tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin
relatives a les matèries de la seva competència.

A

La designació de les persones membres del Tribunal es farà pública simultàniament
amb la resolució a què es refereix la base 4a.

VUITENA. DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS.

---/
E) Recompenses i distincions.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policies locals o de
la resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les
funcions de la categoria d’agent, d’acord amb la importància del tipus de recompensa
o distinció rebuda, a criteri del tribunal . A efectes de valoració, només es tindran en
compte les recompenses o distincions obtingudes a títol individual per l’aspirant i no
les concedides al cos en general, amb puntuació de 0,20 punts per recompensa o
distinció, i fins a un màxim de 1,00 punts.

Data 30-11-2020
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En la fase de concurs es valoraran els mèrits en la forma següent:

/--Aquests canvis no suposen cap canvi en el termini de presentació d’instàncies.
El que es públic pel general coneixement.
Joan Mercader Carbó
Alcalde

B

Malgrat de Mar, 27 de novembre de 2020.
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