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Administració Local

2017-11108
Ajuntament de Cunit

Ref. 5715.2017

EDICTE

Per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 12 de desembre de 2017, es va aprovar: 

“ANTECEDENTS

La sessió extraordinària realitzada per la Junta de Govern Local en data 27 d’octubre de 2017 va aprovar les bases 
i la convocatòria que tenen per objecte la regulació del procediment per a l’accés, pel sistema de concurs oposició 
lliure, d’una plaça d’agent de la Policia Local de Cunit, enquadrada en l’Escala d’Administració Especial, sots-escala 
de Serveis Especials, Escala Bàsica, grup de titulació C2, dotades amb les retribucions que corresponguin d’acord 
amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent, plaça núm. F.12/5 segons la codifi cació de la Plantilla de 
Personal de l’Ajuntament de Cunit de l’any 2017 i prevista a l’Oferta Pública d’Ocupació. 

Vist l’informe del cap de la Policia Local de Cunit, que literalment transcrit diu:

“En Joan SEVILLA I GUILLEN, Com a Sergent - Cap de la Policia Local de Cunit,

I N F O R M O:

--Que en relació amb les bases de la convocatòria per a l’ accés, mitjançant concurs oposició lliure de una plaça 
d’agent de la policia local, de l’ escala bàsica, grup administració especial, sotsescala serveis especials, sotsgrup c2 
de titulació , de l’Ajuntament de Cunit aprovades en sessió ordinària per Junta de Govern Local el dia 27 d’octubre 
de 2017 s’haurien de realitzar les següents modifi cacions de les mateixes:

1) Atès que s’ha detectat el següent error de transcripció:

a) S’hauria de rectifi car l’apartat Setena, Fase Oposició 1er exercici on textualment diu 

“ Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes relatives a: 70% de preguntes relatives a coneixements de 
cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit a la base segona, i el 30% restant, relatives a 
coneixements sobre l’actualitat política, social i cultural i coneixement del municipi de Cunit, amb quatre respostes 
alternatives, de les quals només una és la correcta.

per el següent text: 
“ Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes relatives a: 50% de preguntes relatives a coneixements de 
cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit a la base segona, i el 50% restant, relatives a 
coneixements sobre l’actualitat política, social i cultural i coneixement del municipi de Cunit, amb quatre respostes 
alternatives, de les quals només una és la correcta.

2) Atès que s’ha detectat el següent error de transcripció:

a) S’hauria de rectifi car l’apartat ANNEX 1. PROVES FISIQUES: on textualment diu:

“1. Abdominals en 1 minut.
Valoració de la força-resistència de la musculatura abdominal.
Elevació successiva del tronc durant 30 segons amb les cames fl exionades, els braços al clatell i els peus subjectats.
L’aspirant es col·locarà assegut al terra amb les cames fl exionades 90º, els peus una mica separats i els dits 
entrellaçats darrera del clatell. Els peus estaran subjectats al terra.
Desprès del senyal, l’aspirant haurà d’intentar realitzar el major nombre de vegades el cicle de fl exió extensió 
del maluc durant 30 segons, i haurà de tocar amb els colzes els genolls, en la fl exió, i el terra amb l’esquena, en 
l’extensió.
Les cames hauran de mantenir-se fl exionades 90º durant tota la prova. Així mateix, els dits de les mans s’hauran de 
mantenir entrellaçats fi ns a l’acabament de l’exercici.
Es farà un sol intent, i es registrarà el nombre total dels cicles realitzats durant els 30 segons de durada de la prova.”
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per el següent text: 
“1. Abdominals en 1 minut.
Valoració de la força-resistència de la musculatura abdominal.
Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames fl exionades, els braços al clatell i els peus subjectats.
L’aspirant es col·locarà assegut al terra amb les cames fl exionades 90º, els peus una mica separats i els dits 
entrellaçats darrera del clatell. Els peus estaran subjectats al terra.
Desprès del senyal, l’aspirant haurà d’intentar realitzar el major nombre de vegades el cicle de fl exió extensió del 
maluc durant 1 minut, i haurà de tocar amb els colzes els genolls, en la fl exió, i el terra amb l’esquena, en l’extensió.
Les cames hauran de mantenir-se fl exionades 90º durant tota la prova. Així mateix, els dits de les mans s’hauran de 
mantenir entrellaçats fi ns a l’acabament de l’exercici.
Es farà un sol intent, i es registrarà el nombre total dels cicles realitzats durant 1 minut de durada de la prova.”

3) Atès que s’ha detectat el següent error de transcripció:

a) S’hauria de rectifi car l’apartat ANNEX 1. PROVES FÍSIQUES: on textualment diu:
“4. Velocitat de desplaçament 
Valoració de la velocitat de desplaçament.
L’aspirant es situarà justament davant d’una de les línies marcades al terra. 
En sonar el senyal que posarà en marxa el cronòmetre, l’aspirant haurà de córrer a la màxima velocitat cap a l’altra 
línia recorrent una distancia de 50 metres.
No es podrà trepitjar ni traspassar la línia de sortida abans de començar la prova.
Es faran dos intents no consecutius i s’anotarà només el millor temps d’ambdós.”

per el següent text: 
“4. Velocitat de desplaçament 
Valoració de la velocitat de desplaçament.
L’aspirant es situarà justament davant d’una de les línies marcades al terra. 
En sonar el senyal que posarà en marxa el cronòmetre, l’aspirant haurà de córrer a la màxima velocitat cap a l’altra 
línia recorrent una distancia de 40 metres.
No es podrà trepitjar ni traspassar la línia de sortida abans de començar la prova.
Es faran dos intents no consecutius i s’anotarà només el millor temps d’ambdós.”

I per que consti, signo la present a Cunit a 23 de novembre de 2017.

Joan SEVILLA I GUILLEN
Sergent - Cap Policia Local de Cunit”

FONAMENTS JURÍDICS

-  Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic – Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública 

-  Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim - Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de les Disposicions legals vigents en matèria de règim local 

-  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya - Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals 
En virtut d’aquests arguments, a la Junta de Govern Local. 

-  Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies 
locals. 

-  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, art. 109.

ES PROPOSA:

PRIMER: Aprovar la correcció de l’error aritmètic de les bases que tenen per objecte la regulació del procediment 
per a l’accés, pel sistema de concurs oposició lliure, d’una plaça d’agent de la Policia Local de Cunit, enquadrada 
en l’Escala d’Administració Especial, sots-escala de Serveis Especials, Escala Bàsica, grup de titulació C2, dotades 
amb les retribucions que corresponguin d’acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent, plaça núm. 
F.12/5 segons la codifi cació de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Cunit de l’any 2017 i prevista a l’Oferta 
Pública d’Ocupació, segons el següent detall:
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A) BASE SETENA. INICI I DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES SELECTIVES

FASE D’OPOSICIÓ

1er. Exercici. Prova teòrica: Cultura general

On diu: 
-- Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes relatives a: 70% de preguntes relatives a coneixements de 
cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit a la base segona, i el 30% restant, relatives a 
coneixements sobre l’actualitat política, social i cultural i coneixement del municipi de Cunit, amb quatre respostes 
alternatives, de les quals només una és la correcta.

Ha de dir:
-- Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes relatives a: 50% de preguntes relatives a coneixements de 
cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit a la base segona, i el 50% restant, relatives a 
coneixements sobre l’actualitat política, social i cultural i coneixement del municipi de Cunit, amb quatre respostes 
alternatives, de les quals només una és la correcta.

B) ANNEX 1. PROVES FISIQUES: 

on diu:
“1. Abdominals en 1 minut.
Valoració de la força-resistència de la musculatura abdominal.
Elevació successiva del tronc durant 30 segons amb les cames fl exionades, els braços al clatell i els peus subjectats.
L’aspirant es col·locarà assegut al terra amb les cames fl exionades 90º, els peus una mica separats i els dits 
entrellaçats darrera del clatell. Els peus estaran subjectats al terra.
Desprès del senyal, l’aspirant haurà d’intentar realitzar el major nombre de vegades el cicle de fl exió extensió 
del maluc durant 30 segons, i haurà de tocar amb els colzes els genolls, en la fl exió, i el terra amb l’esquena, en 
l’extensió.
Les cames hauran de mantenir-se fl exionades 90º durant tota la prova. Així mateix, els dits de les mans s’hauran de 
mantenir entrellaçats fi ns a l’acabament de l’exercici.
Es farà un sol intent, i es registrarà el nombre total dels cicles realitzats durant els 30 segons de durada de la prova.”

Ha de dir:
1. Abdominals en 1 minut.
Valoració de la força-resistència de la musculatura abdominal.
Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames fl exionades, els braços al clatell i els peus subjectats.
L’aspirant es col·locarà assegut al terra amb les cames fl exionades 90º, els peus una mica separats i els dits 
entrellaçats darrera del clatell. Els peus estaran subjectats al terra.
Desprès del senyal, l’aspirant haurà d’intentar realitzar el major nombre de vegades el cicle de fl exió extensió del 
maluc durant 1 minut, i haurà de tocar amb els colzes els genolls, en la fl exió, i el terra amb l’esquena, en l’extensió.
Les cames hauran de mantenir-se fl exionades 90º durant tota la prova. Així mateix, els dits de les mans s’hauran de 
mantenir entrellaçats fi ns a l’acabament de l’exercici.
Es farà un sol intent, i es registrarà el nombre total dels cicles realitzats durant el minut de durada de la prova.

C) ANNEX 1. PROVES FÍSIQUES: 

on diu:
“4. Velocitat de desplaçament 
Valoració de la velocitat de desplaçament.
L’aspirant es situarà justament davant d’una de les línies marcades al terra. 
En sonar el senyal que posarà en marxa el cronòmetre, l’aspirant haurà de córrer a la màxima velocitat cap a l’altra 
línia recorrent una distancia de 50 metres.
No es podrà trepitjar ni traspassar la línia de sortida abans de començar la prova.
Es faran dos intents no consecutius i s’anotarà només el millor temps d’ambdós.”

Ha de dir: 
4. Velocitat de desplaçament 
Valoració de la velocitat de desplaçament.
L’aspirant es situarà justament davant d’una de les línies marcades al terra. 



https://www.dipta.cat/ebop/   BOP de Tarragona DL: T.610-1977 4

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Dimarts, 9 de gener de 2018 - Número 6

C
IE

: B
O

P
T-

I-2
01

7-
11

10
8

En sonar el senyal que posarà en marxa el cronòmetre, l’aspirant haurà de córrer a la màxima velocitat cap a l’altra 
línia recorrent una distancia de 40 metres.
No es podrà trepitjar ni traspassar la línia de sortida abans de començar la prova.
Es faran dos intents no consecutius i s’anotarà només el millor temps d’ambdós.

SEGON.- Disposar la publicació de la modifi cació de les bases al BOP i a la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Cunit. 

TERCER.- Comunicar el present acord a la Junta de Personal de la Corporació. “…

Cunit, 19 de desembre de 2017
El secretari, Jordi Gasulla Sabaté
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