ANUNCI DE RECTIFICACIÓ D’ERRORS MATERIALS
Per Decret d’alcaldia núm. 1736 del dia 23/08/2021 s’ha acordat aprovar les
rectificacions dels errors materials referenciats i esmenar les “Bases reguladores del
procés de selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, per a cobrir tres places d’agent
de policia local de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, en règim de funcionari de
carrera, i la constitució d’una borsa de treball”, així com l’anunci de la convocatòria
publicada en el BOP de Girona núm. 114, de data 15 de juny de 2021 i al DOGC núm.
8437, de data 18 de juny de 2021,
D’acord amb el que disposa l’article 5.1 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Accés, promoció i mobilitat de les policies locals, les
convocatòries d’accés, juntament amb les seves bases, es publicaran al DOGC i al
BOP.
A continuació es transcriu el contingut del decret d’alcaldia núm. 1736 del dia
23/08/2021:
“Vist que en les “Bases reguladores del procés de selecció, mitjançant concursoposició lliure, per a cobrir tres places d’agent de policia local de l’Ajuntament de la
Bisbal d’Empordà, en règim de funcionari de carrera, i la constitució d’una borsa de
treball”, aprovades per Decret d’alcaldia núm. 1304/2021, de data 3 de juny de 2021,
s’han detectat els següents errors:
I. Primer error detectat: comprès a la base 8.1.
“(...).
1er.- Exercici. Cultura general
Aquesta prova serà obligatòria i eliminatòria i té per objecte mesurar els
coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic
requerit per a aquesta convocatòria, determinat a la base segona, els
coneixement de l’actualitat social, cultural i política.
Consisteix en contestar, en un període màxim de 60 minuts, un qüestionari de
preguntes tipus test, que seran proposades pel tribunal i en la proporció
següent: 50% de preguntes relatives a coneixements de cultura general a un
nivell concordant amb el títol acadèmic requerit a la base tercera, i el 50%
restant relatives a coneixements sobre l’actualitat política, social i cultural.
Qualificació: Aquesta prova puntuarà de 0 a 10 punts. S’haurà de puntuar un
mínim de 5 punts per poder ser considerat apte/a. Les preguntes no
contestades no descomptaran.
La fórmula per obtenir el resultat serà la següent:

Q= (C – (E x 0,25)/N) x 10
Q= qualificació resultant.
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C= Preguntes contestades correctament.
E= preguntes contestades erròniament.
N= Nombre de preguntes.
Quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5
punts.
(…)“.
Vist que s’hi ha detectat un error material en el plantejament de la fórmula, caldrà
eliminar-la per a esmenar l’error, amb la qual cosa el redactat correcte ha de ser:
“(...).
1er.- Exercici. Cultura general
Aquesta prova serà obligatòria i eliminatòria i té per objecte mesurar els
coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic
requerit per a aquesta convocatòria, determinat a la base segona, els
coneixement de l’actualitat social, cultural i política.
Consisteix en contestar, en un període màxim de 60 minuts, un qüestionari de
preguntes tipus test, que seran proposades pel tribunal i en la proporció
següent: 50% de preguntes relatives a coneixements de cultura general a un
nivell concordant amb el títol acadèmic requerit a la base tercera, i el 50%
restant relatives a coneixements sobre l’actualitat política, social i cultural.
Qualificació: Aquesta prova puntuarà de 0 a 10 punts. S’haurà de puntuar un
mínim de 5 punts per poder ser considerat apte/a. Les preguntes no
contestades no descomptaran.
La fórmula per obtenir el resultat serà la següent:

Q= (C – E x 0,25)/N x 10
Q= qualificació resultant.
C= Preguntes contestades correctament.
E= preguntes contestades erròniament.
N= Nombre de preguntes.

Quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5
punts.
(…)“.
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II. Segon error detectat: comprès a la base 8.1.
“(...).
2n.- Exercici. Prova teòrica
De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en contestar per escrit, en un
període màxim de 60 minuts, un qüestionari tipus test o diverses preguntes a
desenvolupar elaborades pel tribunal i relacionades amb els temes que figuren
a l'annex 2. El tribunal podrà disposar que els aspirants llegeixin les respostes
davant seu i els podrà sol·licitar els aclariments que consideri oportuns.
Qualificació: Aquesta prova puntuarà de 0 a 10 punts. S’haurà de puntuar un
mínim de 5 punts per poder ser considerat apte/a.
En el cas que sigui tipus test les preguntes no contestades no descomptaran.
La fórmula per obtenir el resultat serà la següent:
Q= (C – (E x 0,25)/N) x 10
Q= qualificació resultant.
C= Preguntes contestades correctament.
E= preguntes contestades erròniament.
N= Nombre de preguntes.
Quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5
punts.
(…)“.
Vist que s’hi han detectat errors materials (concretament que l’annex 2 referenciat, en
realitat fa referència a l’annex 1 i la fórmula amb el mateix sentit que a l’anterior), amb
la qual cosa el redactat correcte ha de ser:
“(...).
2n.- Exercici. Prova teòrica
De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en contestar per escrit, en un
període màxim de 60 minuts, un qüestionari tipus test o diverses preguntes a
desenvolupar elaborades pel tribunal i relacionades amb els temes que figuren
a l'annex 1. El tribunal podrà disposar que els aspirants llegeixin les respostes
davant seu i els podrà sol·licitar els aclariments que consideri oportuns.
Qualificació: Aquesta prova puntuarà de 0 a 10 punts. S’haurà de puntuar un
mínim de 5 punts per poder ser considerat apte/a.
En el cas que sigui tipus test les preguntes no contestades no descomptaran.
La fórmula per obtenir el resultat serà la següent:
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Q= (C – E x 0,25)/N x 10
Q= qualificació resultant.
C= Preguntes contestades correctament.
E= preguntes contestades erròniament.
N= Nombre de preguntes.

Quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5
punts.
(…)“.
III. Tercer error detectat: comprès a la base 8.1.
“(...).
3r.- Exercici. Prova pràctica
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix en contestar per escrit, en un termini màxim de 60 minuts un o més
supòsits pràctics plantejats pel tribunal i relacionats amb el temari que figura a
l'annex 2 i amb altres temes vinculats a les tasques policials.
(…)“.
Vist que s’hi ha detectat un error material (concretament que l’annex 2 referenciat, en
realitat fa referència a l’annex 1), amb la qual cosa el redactat correcte ha de ser:
“(...).
3r.- Exercici. Prova pràctica
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix en contestar per escrit, en un termini màxim de 60 minuts un o més
supòsits pràctics plantejats pel tribunal i relacionats amb el temari que figura a
l'annex 1 i amb altres temes vinculats a les tasques policials.
(…)“.
IV. Quart error detectat: comprès a la base 8.1.
“(...).
Cada exercici es puntuarà de 0 a 10 punts. La puntuació final de cada aspirant
s’obtindrà dividint entre cinc la suma total de punts aconseguits en cadascuna
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de les proves i quedaran eliminats de l’oposició els que no assoleixin una
puntuació mínima de 5 punts. Per obtenir la qualificació d’apte hauran
d’aconseguir una mitjana de 5 punts com a mínim en el conjunt de les cinc
proves, de tal manera però, que si en una d’elles treuen una puntuació inferior
a 2 punts, no farà mitjana i seran declarats no aptes.
(…)“.
Vist que s’hi ha detectat els següents errors materials (concretament quan parla de
“dividint entre cinc”, hauria de dir, dividit entre tres i quan diu “conjunt de les cinc
proves” hauria de dir, del conjunt de les tres proves), amb la qual cosa el redactat
correcte ha de ser:
“(...).
Cada exercici es puntuarà de 0 a 10 punts. La puntuació final de cada aspirant
s’obtindrà dividint entre tres la suma total de punts aconseguits en cadascuna
de les proves i quedaran eliminats de l’oposició els que no assoleixin una
puntuació mínima de 5 punts. Per obtenir la qualificació d’apte hauran
d’aconseguir una mitjana de 5 punts com a mínim en el conjunt de les tres
proves, de tal manera però, que si en una d’elles treuen una puntuació inferior
a 2 punts, no farà mitjana i seran declarats no aptes.
(…)“.
V. Cinquè error detectat: comprès a la base 8.2 punt 5.
“(...).
5.- Recompenses i distincions:
Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local
o de la resta de forces i cossos de seguretat que sigui rellevants en relació
amb les funcions de la categoria de caporal, segons el següent barem, i fins un
màxim d’1 punt:
- Medalla: 0,15 punts
- Felicitació individual:0,10 punts
- Felicitació col·lectiva: 0,05 punts
(…)“.
Vist que s’hi ha detectat un error material (concretament quan parla de “categoria de
caporal” hauria de dir, categoria d’agent), amb la qual cosa el redactat correcte ha de
ser:
“(...).
5.- Recompenses i distincions:
Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local
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o de la resta de forces i cossos de seguretat que sigui rellevants en relació
amb les funcions de la categoria d’agent, segons el següent barem, i fins un
màxim d’1 punt:
- Medalla: 0,15 punts
- Felicitació individual:0,10 punts
- Felicitació col·lectiva: 0,05 punts
(…)“.
Vist que aquests errors materials també es reprodueixen a l’anunci de la convocatòria
publicada en el BOP de Girona núm. 114, de data 15 de juny de 2021 i al DOGC núm.
8437, de data 18 de juny de 2021.
Atès que l’article 109.2 de la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques determina que “Les
administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o
a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes”.
Atès que l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local en
que estableix com atribucions de l’Alcalde, “Aprovar les bases de les proves per a la
selecció del personal y pels concursos de provisió de llocs de treball”.
Atès l’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals: “El procediment de selecció s’ha d’indicar
amb la convocatòria, que correspon fer al president de la corporació, i que s’ha de
publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al butlletí oficial de la província
conjuntament amb les bases”
A la vista de tot això, aquesta Alcaldia RESOL:
Primer.- APROVAR les rectificacions dels errors materials referenciats i esmenar les
“Bases reguladores del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, per a
cobrir tres places d’agent de policia local de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, en
règim de funcionari de carrera, i la constitució d’una borsa de treball”, així com l’anunci
de la convocatòria publicada en el BOP de Girona núm. 114, de data 15 de juny de
2021 i al DOGC núm. 8437, de data 18 de juny de 2021, en el següent sentit:

I. Primer error detectat: comprès a la base 8.1.
Allà on diu:
“(...).
1er.- Exercici. Cultura general
Aquesta prova serà obligatòria i eliminatòria i té per objecte mesurar els
coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic
requerit per a aquesta convocatòria, determinat a la base segona, els
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coneixement de l’actualitat social, cultural i política.
Consisteix en contestar, en un període màxim de 60 minuts, un qüestionari de
preguntes tipus test, que seran proposades pel tribunal i en la proporció
següent: 50% de preguntes relatives a coneixements de cultura general a un
nivell concordant amb el títol acadèmic requerit a la base tercera, i el 50%
restant relatives a coneixements sobre l’actualitat política, social i cultural.
Qualificació: Aquesta prova puntuarà de 0 a 10 punts. S’haurà de puntuar un
mínim de 5 punts per poder ser considerat apte/a. Les preguntes no
contestades no descomptaran.
La fórmula per obtenir el resultat serà la següent:

Q= (C – (E x 0,25)/N) x 10
Q= qualificació resultant.
C= Preguntes contestades correctament.
E= preguntes contestades erròniament.
N= Nombre de preguntes.
Quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5
punts.
(…)“.
Ha de dir:
“(...).
1er.- Exercici. Cultura general
Aquesta prova serà obligatòria i eliminatòria i té per objecte mesurar els
coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic
requerit per a aquesta convocatòria, determinat a la base segona, els
coneixement de l’actualitat social, cultural i política.
Consisteix en contestar, en un període màxim de 60 minuts, un qüestionari de
preguntes tipus test, que seran proposades pel tribunal i en la proporció
següent: 50% de preguntes relatives a coneixements de cultura general a un
nivell concordant amb el títol acadèmic requerit a la base tercera, i el 50%
restant relatives a coneixements sobre l’actualitat política, social i cultural.
Qualificació: Aquesta prova puntuarà de 0 a 10 punts. S’haurà de puntuar un
mínim de 5 punts per poder ser considerat apte/a. Les preguntes no
contestades no descomptaran.
La fórmula per obtenir el resultat serà la següent:
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Q= (C – E x 0,25)/N x 10
Q= qualificació resultant.
C= Preguntes contestades correctament.
E= preguntes contestades erròniament.
N= Nombre de preguntes.

Quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5
punts.
(…)“.

II. Segon error detectat: comprès a la base 8.1.
Allà on diu:
“(...).
2n.- Exercici. Prova teòrica
De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en contestar per escrit, en un
període màxim de 60 minuts, un qüestionari tipus test o diverses preguntes a
desenvolupar elaborades pel tribunal i relacionades amb els temes que figuren
a l'annex 2. El tribunal podrà disposar que els aspirants llegeixin les respostes
davant seu i els podrà sol·licitar els aclariments que consideri oportuns.
Qualificació: Aquesta prova puntuarà de 0 a 10 punts. S’haurà de puntuar un
mínim de 5 punts per poder ser considerat apte/a.
En el cas que sigui tipus test les preguntes no contestades no descomptaran.
La fórmula per obtenir el resultat serà la següent:
Q= (C – (E x 0,25)/N) x 10
Q= qualificació resultant.
C= Preguntes contestades correctament.
E= preguntes contestades erròniament.
N= Nombre de preguntes.
Quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5
punts.
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(…)“.
Ha de dir:
“(...).
2n.- Exercici. Prova teòrica
De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en contestar per escrit, en un
període màxim de 60 minuts, un qüestionari tipus test o diverses preguntes a
desenvolupar elaborades pel tribunal i relacionades amb els temes que figuren
a l'annex 1. El tribunal podrà disposar que els aspirants llegeixin les respostes
davant seu i els podrà sol·licitar els aclariments que consideri oportuns.
Qualificació: Aquesta prova puntuarà de 0 a 10 punts. S’haurà de puntuar un
mínim de 5 punts per poder ser considerat apte/a.
En el cas que sigui tipus test les preguntes no contestades no descomptaran.
La fórmula per obtenir el resultat serà la següent:

Q= (C – E x 0,25)/N x 10
Q= qualificació resultant.
C= Preguntes contestades correctament.
E= preguntes contestades erròniament.
N= Nombre de preguntes.

Quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5
punts.
(…)“.
III. Tercer error detectat: comprès a la base 8.1.
Allà on diu:
“(...).
3r.- Exercici. Prova pràctica
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix en contestar per escrit, en un termini màxim de 60 minuts un o més
supòsits pràctics plantejats pel tribunal i relacionats amb el temari que figura a
l'annex 2 i amb altres temes vinculats a les tasques policials.
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(…)“.
Ha de dir:
“(...).
3r.- Exercici. Prova pràctica
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix en contestar per escrit, en un termini màxim de 60 minuts un o més
supòsits pràctics plantejats pel tribunal i relacionats amb el temari que figura a
l'annex 1 i amb altres temes vinculats a les tasques policials.
(…)“.
IV. Quart error detectat: comprès a la base 8.1.
Allà on diu:
“(...).
Cada exercici es puntuarà de 0 a 10 punts. La puntuació final de cada aspirant
s’obtindrà dividint entre cinc la suma total de punts aconseguits en cadascuna
de les proves i quedaran eliminats de l’oposició els que no assoleixin una
puntuació mínima de 5 punts. Per obtenir la qualificació d’apte hauran
d’aconseguir una mitjana de 5 punts com a mínim en el conjunt de les cinc
proves, de tal manera però, que si en una d’elles treuen una puntuació inferior
a 2 punts, no farà mitjana i seran declarats no aptes.
(…)“.
Ha de dir:
“(...).
Cada exercici es puntuarà de 0 a 10 punts. La puntuació final de cada aspirant
s’obtindrà dividint entre tres la suma total de punts aconseguits en cadascuna
de les proves i quedaran eliminats de l’oposició els que no assoleixin una
puntuació mínima de 5 punts. Per obtenir la qualificació d’apte hauran
d’aconseguir una mitjana de 5 punts com a mínim en el conjunt de les tres
proves, de tal manera però, que si en una d’elles treuen una puntuació inferior
a 2 punts, no farà mitjana i seran declarats no aptes.
(…)“.
V. Cinquè error detectat: comprès a la base 8.2 punt 5.
Allà on diu:
“(...).
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5.- Recompenses i distincions:
Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local
o de la resta de forces i cossos de seguretat que sigui rellevants en relació
amb les funcions de la categoria de caporal, segons el següent barem, i fins un
màxim d’1 punt:
- Medalla: 0,15 punts
- Felicitació individual:0,10 punts
- Felicitació col·lectiva: 0,05 punts
(…)“.
Ha de dir:
“(...).
5.- Recompenses i distincions:
Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local
o de la resta de forces i cossos de seguretat que sigui rellevants en relació
amb les funcions de la categoria d’agent, segons el següent barem, i fins un
màxim d’1 punt:
- Medalla: 0,15 punts
- Felicitació individual:0,10 punts
- Felicitació col·lectiva: 0,05 punts
(…)“.
Segon.- Publicar el corresponent anunci de rectificació d’error material en el BOP de
Girona i al DOGC.
Tercer.- Fer avinent que no s’esmena el termini de presentació de sol·licituds en base
als anuncis publicats al BOP de Girona núm. 114, de data 15 de juny de 2021 i al
DOGC núm. 8437, de data 18 de juny de 2021. I que es manté la data de la prova amb
els aspirants admesos definitivament pel Decret de l’Alcaldia núm. 1652 de data 06
d’agost de 2021 i la composició del tribunal aprovat per Decret de l’Alcaldia núm. 1721
de data 19 d’agost de 2021”.
* Document datat i signat electrònicament.
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