
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE BARCELONA

ANUNCI sobre modificació de les bases de la convocatòria de 150 places d’agent de la Guàrdia Urbana de
l'Ajuntament de Barcelona.

La Comissió de Govern, actuant per delegació de l'Alcaldessa, va aprovar en sessió celebrada el 5 de juliol de
2018 la següent proposta d'acord:

MODIFICAR les bases de la convocatòria de 150 places d'agent de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de
Barcelona, mitjançant oposició lliure, en el sentit que seguidament es relaciona:

 

La base 9.2 segon, tercer i quart paràgrafs, on diu:

Per resoldre empats que puguin aparèixer en la classificació definitiva es tindrà en compte, en primer lloc, la
nota del curs selectiu de l'Escola de Policia de Catalunya (EPC), en segon lloc la nota obtinguda a l'anomenat
“mòdul 8: pràctiques” al darrer curs impartit, o el seu equivalent al curs 2018-2019; en el cas que l'empat no
hagi estat resolt s'optarà finalment per la persona de major edat.

En cas d'infracció del Reglament Interior de l'Escola de Policia de Catalunya, la Direcció del Centre proposarà al
Tribunal les sancions corresponents. Si el Tribunal acorda la interrupció definitiva del curs, es perdrà el dret a
seguir en l'oposició, així com la pèrdua de la condició de funcionari/ària en pràctiques.

En els casos en què s'hagin obert diligències prèvies o s'hagi incoat un procediment penal contra una persona
aspirant, es procedirà a la suspensió de la realització del curs selectiu o de les pràctiques, o al seu ajornament
si encara no s'han iniciat, fins a conèixer els resultats de les diligències o del procediment penal. Amb
posterioritat i atenent a aquest resultat, el Tribunal resoldrà en conseqüència.

 

Ha de dir:

Per resoldre empats que puguin aparèixer en la classificació definitiva es tindrà en compte, en primer lloc, la
nota del curs selectiu de l'Escola de Policia de Catalunya (EPC), en segon lloc la nota obtinguda a l'anomenat
“mòdul 7: formació transversal” al darrer curs impartit, o el seu equivalent al curs 2018-2019; en el cas que
l'empat no hagi estat resolt s'optarà finalment per la persona de major edat.

Durant la seva estada a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya l'alumnat resta sotmès al Decret 95/2010,
de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de règim interior de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya,
sens perjudici de la normativa que els sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa.

 

Barcelona, 10 de juliol de 2018

 

Jordi Cases i Pallarès

Secretari general
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