
  
Ajuntament de Maria de la Salut 

Ajuntament de Maria de la Salut 

Plaça des Pou nº 13, María de la Salut. 07518 ILLES BALEARS. Tel. 971525002. Fax: 971525194 

BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA DE 1 PLAÇA 

D'OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE MARIA DE LA 

SALUT, EN RÈGIM DE COMISSIÓ DE SERVEIS 

 

Primera.- Objecte, procediment de selecció i normativa 

1. L'objecte d'aquesta convocatòria és la convocatòria en règim de comissió de 

serveis, de 1 plaça d'Oficial de la Policia Local, pel sistema de Concurs en Promoció 

Interna. La comissió de serveis té caràcter temporal i finalitza quan el lloc de treball 

es proveeix amb caràcter definitiu o si la persona titular s'incorpora. En tot cas, 

finalitza pel transcurs del temps per al qual es va concedir. 

Excepte en cas que es doni qualsevol de les circumstàncies esmentades 

anteriorment, la durada de la comissió de serveis de la plaça convocada és de dotze 

mesos, podent-se prorrogar prèvia justificació de l'òrgan competent un termini 

màxim de dos anys. Excepcionalment, quan les necessitats del servei ho 

requereixin, l'òrgan competent de la corporació local podrà prorrogar aquest 

termini. 

 

2.-La citada plaça pertany a l'escala d'Administració Especial, subescala de Serveis 

Especials, classe Oficial de la Policia Local, grup C1. 

3.- S'aplicarà a aquestes proves selectives la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 4/2013, 

de 17 juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears; el Reial decret 

legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, text refós de la llei de l'Estatut Bàsic de 

l'Empleat Públic; la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears; la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de 

capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció 

pública; el Decret 100/2012, de 7 de desembre, que estableix els criteris de 

revalidació i actualització dels diplomes dels cursos d'aptitud dels policies locals de 

les Illes Balears; el Decret 28/2015, de 30 d'abril, reglament de les policies locals 

de les Illes Balears; i altres disposicions legals vigents en matèria de policia local de 

la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 

Segona.- Requisits i condicions de les persones aspirants 

Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir en 

la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds i durant tot el procés 

selectiu, els requisits següents: 

a) Tenir nacionalitat espanyola. 

b) Tenir 18 anys complerts. 

c) Estar en possessió del certificat en vigor de expedit per l'EBAP d'haver superat el 

curs de capacitació de la categoria d'Oficial de la Policia Local. 

d) Estar en possessió del títol de Batxillerat, tècnic o equivalent, o estar en 

condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de 

sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, caldrà aportar la 

corresponent homologació del Ministeri d'Educació i Ciència, o d'una universitat 

espanyola. 

La titulació s'ha d'acreditar mitjançant l'expedició dels títols corresponents per 

l'autoritat acadèmica competent. Aquesta mateixa autoritat podrà declarar també 

l'equivalència de títols. 

e) No patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impedeixi o minvi el 

desenvolupament correcte de les funcions, d'acord amb el quadre d'exclusions que 

es determinen en l'annex 5 del Decret 28/2015, de 30 d'abril, reglament dels 

policies locals de les Illes Balears. 
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f) No haver estat separat del servei de l'Administració local, autonòmica o estatal, 

ni estar inhabilitat per a l'exercici de la funció pública. 

g No tenir antecedents penals per delictes dolosos. 

h) No estar sotmès a cap causa d'incapacitat específica d'acord amb la normativa 

vigent. 

i) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes A i B. 

j) Compromís de portar armes de foc i, si cal, a utilitzar (es presentarà mitjançant 

declaració jurada). 

k) Acreditar els coneixements de la llengua catalana corresponent al nivell B2 

mitjançant certificat emès per l'òrgan competent en matèria de política lingüística 

del Govern dels Illes Balears o equivalent per l'Administració d'acord amb la 

normativa vigent. 

l) Tenir la condició de funcionari de carrera a l'Ajuntament de Maria de la Salut, en 

la categoria de Policia Local. 

 

Si, en qualsevol moment del procés selectiu, el tribunal tingués coneixement que 

algun aspirant no compleix un o diversos dels requisits exigits en la present 

convocatòria, prèvia audiència de l'interessat, haurà de proposar la seva exclusió a 

l'alcalde o alcaldessa i li comunicarà, als efectes oportuns, les inexactituds o 

falsedats consignades per la persona aspirant en la sol·licitud d'admissió. 

 

Tercera.- Protecció de dades personals 

De conformitat al que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de protecció de dades personals, s'informa a les persones aspirants que 

les dades personals contingudes en la sol·licitud d'admissió, documentació que 

s'acompanyi a aquesta o que es generi a resultes d'aquesta convocatòria, 

s'incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal del que és responsable 

l'Ajuntament de Maria de la Salut, i que té per finalitat, entre altres, la 

convocatòria, tramitació, qualificació i resolució d'aquesta convocatòria. 

En cas que sigui necessari, algunes dades personals podran ser publicats al BOIB, 

tauler d'edictes de l'Ajuntament i pàgina web d'aquesta institució d'acord amb el 

que disposen les bases de la present convocatòria i la Llei 39/2015, d'1 de octubre, 

de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Es fa constar que, en el cas que l'interessat hagi posat en coneixement de 

l'Ajuntament dades de salut, autoritza expressament el tractament per al 

compliment de les finalitats anteriorment exposades. 

L'òrgan administratiu davant el qual els interessats poden, si escau, exercitar els 

drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i la resta de drets reconeguts en la 

Llei Orgànica 15/1999 és l'Oficina d'Atenció al Públic de l'Ajuntament de la localitat 

de Maria de la Salut, situada a Plaça des Pou, núm 13. 

 

Quarta.-Sol·licitud i documentació 

1.-Les sol·licituds per participar en les proves de selecció es dirigiran al Sr. Alcalde 

de l'Ajuntament i hauran d'ajustar-se al model de sol·licitud (annex I), es 

presentaran en el Registre General de l'Ajuntament, o en la forma establerta en 

l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de 

les administracions públiques, en el termini de 7 dies naturals, comptats a partir del 

dia següent al de la data de publicació de les bases en el Tauler d'anuncis i web 

municipal. Les sol·licituds que es registrin fora del termini anterior seran excloses i 

s'arxivaran. 

Si l'últim dia de presentació és en diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat 

fins al dia següent hàbil. Els restants i successius anuncis es faran públics 
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únicament en el tauler d'anuncis i la pàgina web de l'Ajuntament. 

El model de sol·licituds estarà a disposició de les persones interessades, al Registre 

General d'aquest Ajuntament, i a la pàgina web, a partir de l'obertura del termini 

per a la seva presentació. 

2.-La no presentació de sol·licituds en temps i forma determina la no admissió de 

les persones aspirants al procés selectiu. 

3.-Les persones aspirants han d'adjuntar a la sol·licitud, correctament emplenada, 

original o fotocòpia compulsada de la documentació que s'indica a continuació: 

a) Declaració responsable de les persones aspirants que compleixen totes i 

cadascuna de les condicions exigides a la base segona, referides sempre a la data 

de finalització del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, 

acompanyada de les fotocòpies compulsades acreditatives de la documentació que 

ho justifiqui. 

b) Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat en vigor, o el resguard 

de la sol·licitud de renovació. 

c) Fotocòpia compulsada del certificat expedit per l'EBAP d'haver superat el curs de 

capacitació de la categoria d'Oficial de la Policia Local o per l'òrgan competent i en 

plena validesa. 

d) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida. 

e) Fotocòpia compulsada dels permisos de conducció A i B en vigor, o amb el 

resguard de la sol·licitud de renovació. 

f) Relació dels mèrits aportats, on es recullin ordenadament els mèrits al·legats, 

estructurada segons els blocs en què es divideix el barem de mèrits recollit en 

l'Annex I d'aquestes bases. 

g) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats en la forma establerta en la 

convocatòria. El Tribunal no valorarà els mèrits que no s'acreditin juntament amb la 

instància de sol·licitud de participació en el procés selectiu. 

h) En la sol·licitud haurà de constar un correu electrònic i telèfons (fix i mòbil) a 

efectes de comunicació amb l'Ajuntament. 

i) Fotocòpia compulsada del certificat en període de validesa, d'haver superat les 

proves físiques convocades de forma periòdica per l'EBAP, en aquells casos en què 

es posseeixi i es vulgui quedar exempt de realitzar les proves d'aptitud física en el 

procés selectiu. 

Queda exempta de presentació la documentació que ja estigui en poder de 

l'Ajuntament de Maria de la Salt, d'acord la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 20/2006, 

de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per la qual cosa 

ha de constar aquest fet de forma expressa en la sol·licitud, aportant suficient 

informació perquè la documentació al·legada pugui ser localitzada. 

 

Cinquena.- Admissió de les persones aspirants 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de 

dos dies hàbils, es publicarà al tauler d'anuncis ia la pàgina web de l'Ajuntament la 

resolució per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i 

excloses, com a identitat s'indicarà el nombre de document nacional d'identitat de 

l'aspirant. 

Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de deu dies 

hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació, per esmenar el defecte o 

adjuntar el document que sigui preceptiu, i se'ls advertirà que es considerarà no 

presentada la sol·licitud si no es compleix el requeriment. Un cop finalitzat el 

termini i esmenades, si escau, les sol·licituds, l'alcalde dictarà resolució, en el 

termini màxim de deu dies hàbils, aprovant la llista definitiva de persones admeses 



  
Ajuntament de Maria de la Salut 

Ajuntament de Maria de la Salut 

Plaça des Pou nº 13, María de la Salut. 07518 ILLES BALEARS. Tel. 971525002. Fax: 971525194 

i excloses, que serà publicada al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament. 

Si concorre un únic aspirant es podrà demanar de l’interessat declaració de 

conformitat d'admissió i renúncia a esmena de deficiències, tenint-la resolució 

provisional de persones admeses com a definitiva. 

 

Sisena.- Procés de selecció 

El procés de selecció és el de concurs, en què únicament hi participaran les 

persones aspirants admeses. 

L'ordre d'actuació de les persones aspirants es realitzarà per ordre alfabètic de 

cognoms. 

D'acord a com s'estableix a la base vuitena, els aspirants han d'adjuntar a la 

sol·licitud de participació els documents acreditatius dels mèrits a valorar. Els mèrits 

al·legats i no justificats pels aspirants en la forma indicada no seran valorats. 

La data límit per a l'aportació dels mèrits i la presentació dels documents relatius 

als mateixos, serà la de finalització del termini de presentació de sol·licituds per 

participar en la convocatòria. 

 

Setena. Fase de concurs 

1.-El tribunal avaluarà els mèrits que les persones aspirants al·leguin i que 

justifiquin correctament, d'acord amb el barem de l'Annex I. Aquesta fase no té 

caràcter eliminatori. 

2.-Els mèrits que al·leguin les persones aspirants s'hauran d'acreditar mitjançant la 

presentació de l'original o de la còpia compulsada de la documentació següent: 

a) Curs de capacitació: certificat en vigor de l'EBAP d'haver superat el curs de 

capacitació de la categoria a la qual s'opta. 

b) Serveis prestats: certificat expedit pels ajuntaments o administracions públiques 

corresponents. 

c) Estudis acadèmics oficials: còpia compulsada correctament del títol o del 

resguard acreditatiu (anvers i revers). En cas de presentació de títols d'estudis fets 

a l'estranger, cal acreditar la homologació concedida pel Ministeri d'Educació, 

Cultura i Esports. 

d) Coneixement de llengua catalana: certificats expedits per l'Escola Balear 

d'Administració Pública (EBAP), expedits o homologats per l'òrgan competent de la 

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats o reconeguts d'acord amb la 

normativa autonòmica vigent. 

e) Coneixement d'altres llengües: certificats expedits per l'Escola Balear 

d'Administració Pública, per les escoles oficials d'idiomes (EOI), per les universitats, 

altres escoles d'administració pública i altres entitats, que siguin equivalents als 

nivells del Marc comú europeu . 

f) Cursos de formació: certificats d'aprofitament, certificats d'assistència i certificats 

d'impartició de cursos d'accions formatives expedits per les escoles de formació de 

les policies locals, per l'Escola Balear d'Administració Pública o homologats o 

concertats per l'EBAP, per universitats l'àmbit de la Unió Europea, per centres de 

formació acreditats en altres administracions públiques de l'Estat espanyol o 

centres que imparteixen plans de formació contínua. 

3.-Els mèrits s'han d'acreditar amb referència a la data de finalització del termini de 

presentació de sol·licituds. 

 

Vuitena.- Òrgan de selecció 

1.-L'òrgan encarregat de la selecció és el tribunal qualificador que es determinarà 

per resolució de l'Ajuntament de Maria de la Salut. S'ha de publicar en el tauler 

d'anuncis i al web corporatiu, la composició del tribunal qualificador, abans de la 
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publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos. 

2. L'òrgan de selecció serà col·legiat, la seva composició s'ajustarà als principis 

d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres i es procurarà, així mateix, la 

paritat entre dona i home. La seva composició serà predominantment tècnica i els 

membres hauran d'estar en possessió de titulació o especialització igual o superior 

a l'exigida per a l'accés a la plaça convocades. 

3.-El personal d'elecció o de lliure designació política, els funcionaris interins i el 

personal eventual no poden formar part dels òrgans de selecció. Tampoc poden 

formar part dels mateixos els representants dels empleats públics, sense perjudici 

de les funcions de vigilància i custòdia del bon desenvolupament del procediment 

selectiu. Els representants sindicals que participin en el procediment selectiu, amb 

aquestes funcions de vigilància i custòdia, han d'estar acreditats i com a màxim pot 

haver un per cada sindicat amb un màxim de quatre en cada procediment. 

4.-La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, i no es podrà 

ostentar en representació o a compte de ningú. 

5.-El tribunal qualificador estarà constituït per cinc membres, i s'ha de designar el 

mateix nombre de suplents: 

a) President / a: designat per l'Ajuntament entre personal funcionari de carrera 

d'experiència reconeguda. 

b) Vocals: un vocal proposat per la Direcció General d'Interior competent en 

matèria de coordinació de policies locals, un altre proposat per l'Escola Balear 

d'Administració Pública i un designat per l'Ajuntament de Maria de la Salut. . 

c) Secretari / a: designat / a per l'Ajuntament, amb veu i vot. 

6.-El tribunal pot acordar la incorporació de personal assessor o especialistes en 

totes o alguna de les proves, que pot actuar amb veu però sense vot. 

7.-El tribunal no es podrà constituir ni actuar sense l'assistència de més de la 

meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, ni sense presidència 

ni secretaria, i les seves decisions s'adoptaran per majoria. 

8.-Els membres del tribunal poden ser nomenats entre els funcionaris de la 

Corporació o entre funcionaris al servei de les administracions públiques. 

9.-Els membres del tribunal s'abstindran d'intervenir, i ho notificaran a l'autoritat 

convocant, quan concorri alguna de les circumstàncies previstes en la Llei 39/2015, 

d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

10.-Les decisions adoptades pel tribunal es poden recórrer en les condicions que 

estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 

11.-Són funcions del tribunal qualificador: 

a) Valorar els mèrits acreditats i les proves realitzades per les persones aspirants, 

en la forma establerta en aquestes bases. 

b) Requerir, si escau, a les persones aspirants que hagin acreditat mèrits amb 

defectes formals a l'efecte de la seva esmena, o quan necessitin l'aclariment 

d'algun dels mèrits acreditats dins el termini i en la forma adequada. 

c) Confeccionar una llista, per ordre de prelació, de les persones aspirants. 

d) Resoldre les reclamacions presentades per les persones aspirants en el termini 

establert i en la forma adequada. 

e) Elevar a l'alcaldia la composició definitiva de la llista d'aspirants. 

f) Expedir els justificants d'assistència corresponents a petició dels aspirants. 

12.-Els mèrits acreditats per les persones candidates s'han de valorar d'acord amb 

el barem que s'adjunta com a annex I. 

 

Desena. Publicació de la relació de persones aprovades 

1.-Un cop finalitzat el procés selectiu, el tribunal publicarà la llista provisional de les 
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puntuacions obtingudes per les persones aspirants en ordre de puntuació 

obtinguda, amb indicació de les qualificacions obtingudes en cada un dels apartats, 

assignades al número del document nacional d' identitat. 

2.-Les persones aspirants disposen d'un termini de 2 dies hàbils, des de la 

publicació, per efectuar les reclamacions oportunes o sol·licitar revisió de la seva 

puntuació provisional davant del Tribunal, presentant les sol·licituds a través de la 

seu electrònica o en el Registre General de l' Ajuntament, dins el termini establert. 

A aquesta revisió podran assistir acompanyades d'una persona en qualitat 

d'assessora. 

3.-El tribunal ha de disposar d'un termini de 7 dies per resoldre les reclamacions. 

Un cop resoltes publicarà la llista definitiva i elevarà proposta de nomenament de 

persones aprovades en el tauler d'anuncis de la seu electrònica i al web de 

l'Ajuntament per ordre de puntuació. Aquesta llista no podrà contenir un nombre de 

persones aprovades superior al de les places vacants objecte d'aquesta 

convocatòria. 

4.- En el supòsit de no existir reclamacions, la llista provisional es considerarà 

definitiva. 

5.- Publicada o tinguda per definitiva la llista provisional, es produirà el 

nomenament de l'aspirant en un termini màxim de 7 dies hàbils. 

 

 

El Batle, 

Guillem Jordà Bauzá 

 

Annex I 

 

Barem de mèrits de la fase de concurs 

• 1. Antiguitat 

S'ha de valorar l'antiguitat que es tingui reconeguda com a personal funcionari, en 

qualsevol categoria d'un cos de policia local, com a policia en un ajuntament que no 

hagi constituït cos de policia local o com a policia auxiliar. 

Per cada any complet de serveis prestats i reconeguts com a personal funcionari de 

carrera en qualsevol categoria de policia local: 0,2 punts per any. 

• 2. Cursos i accions formatives 

S'han de valorar els següents cursos i accions formatives: 

Els diplomes o els certificats de cursos i activitats formatives impartits per les 

escoles de formació de les policies locals, els cursos impartits per l'Escola Balear 

d'Administració Pública o que tinguin la condició de concertats o homologats per 

l'EBAP, els cursos d'interès policial manifest superats en universitats en l'àmbit de la 

Unió Europea o en altres administracions públiques de l'Estat espanyol amb centres de 

formació acreditats i els plans de formació contínua, amb un certificat que acrediti que 

s'han superat amb aprofitament o, si s'escau, amb certificat de 

assistència, que estiguin directament relacionats amb les funcions del lloc de treball 

que s'hagi de cobrir. A aquest efecte, es consideren directament relacionats amb les 

funcions de qualsevol lloc de treball els cursos referits a les àrees professionals de 

policia, seguretat, emergències, salvament, ciències forenses, criminologia, 

violència de gènere i formació sanitària relacionada amb la professió de policia local 

. 

Els cursos o les accions formatives de contingut idèntic només es poden valorar una 

vegada. En aquest cas, s'ha de valorar l'acció formativa amb més hores de durada. 

 

No han de ser objecte de valoració els cursos que s'exigeixin com a requisit 



  
Ajuntament de Maria de la Salut 

Ajuntament de Maria de la Salut 

Plaça des Pou nº 13, María de la Salut. 07518 ILLES BALEARS. Tel. 971525002. Fax: 971525194 

específic del lloc de treball convocat. 

 

a) Per cada certificat d'aprofitament: 0,005 punts per hora 

b) Per cada certificat d'assistència: 0,0025 punts per hora 

 

3. Estudis acadèmics oficials 

S'han de valorar els estudis o titulacions oficials amb validesa en tot el territori 

nacional que siguin de nivell superior a la titulació exigida per ingressar a la 

categoria del lloc de treball. En cas de presentació de títols d'estudis realitzats a 

l'estranger, s'haurà d'acreditar l'homologació concedida pel Ministeri d'Educació. 

La valoració d'una titulació implica que no es valori la de nivell inferior o de primer 

o segon cicle que sigui necessària per a obtenir-la. 

• a) Per cada titulació acadèmica de tècnic de formació professional de grau 

superior, ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de grau superior i 

els ensenyaments esportius de grau superior, així com tots els títols que hagin estat 

declarats equivalents: 0,5 punts, fins a un màxim de 1,5 punts. 

• b) Per cada titulació acadèmica de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, 

enginyeria tècnica o titulació declarada equivalent: 1 punt, fins a un màxim de 3 

punts. 

• c) Per cada titulació acadèmica de grau universitari o grau de l'ensenyament 

artístic superior: 1,5 punts, fins a un màxim de 4,5 punts. 

• d) Per cada llicenciatura universitària, arquitectura, enginyeria o titulació 

universitària equivalent: 2 punts, fins a un màxim de 6 punts. 

• e) Per cada màster oficial i altres estudis de postgrau oficial universitari: 0,25 

punts per cada 30 crèdits ECTS, fins a un màxim de 1,5 punts. Els estudis de grau 

amb càrrega lectiva de 300 crèdits ECTS, a més d'obtenir els punts de l'apartat c, 

obtindran 0,5 punts, d'acord a l'article 12.10 del Reial decret 1393/2007, de 29 

d'octubre. 

• f) Per cada títol de doctor: 1,5 punts, fins a un màxim de 4,5 punts. 

 

Únicament es valoraran la possessió dels títols de nivell superior a l'exigit per a 

l'ingrés a la categoria a la qual s'accedeix o la possessió d'una segona titulació 

acadèmica oficial igual a l'exigida per a la categoria a la qual s'accedeix. 

La valoració com a mèrit d'un títol implica que no es valori el de nivell inferior, llevat 

del cas del títol de doctor, que s'afegeix a la titulació corresponent, o que les 

titulacions corresponguin a branques acadèmiques distintes. 

4. Coneixements de català 

Es valoren els certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), 

expedits o homologats per l'òrgan competent de la Conselleria d'Educació, Cultura i 

Universitats o reconeguts d'acord amb la normativa autonòmica vigent. 

• a) Nivell A2 (abans nivell A) o equivalent: 1 punt 

• b) Nivell B1: 1,25 punts 

• c) Nivell B2 (abans nivell B) o equivalent: 1,50 punts 

• d) Nivell C1 (abans nivell C) o equivalent: 1,75 punts 

• i) Nivell C2 (abans nivell D) o equivalent: 2 punts 

• f) Coneixements de llenguatge administratiu (certificat E): 0,50 punts 

 

Únicament es valorarà el certificat que correspongui al nivell més alt aportat per la 

persona interessada (excepte en el cas que estar en possessió d'un determinat 

nivell de català sigui requisit per participar en el concurs, cas en què el nivell de 

català aportat com a mèrit ha de ser superior a l'exigit com a requisit). En el cas del 

certificat de coneixements de llenguatge administratiu, la puntuació s'acumula a la 
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de l'altre certificat que s'acrediti. 

5. Coneixements d'altres llengües 

Es valoren els certificats acreditatius dels coneixements de qualsevol llengua oficial 

de les altres comunitats autònomes o d'una llengua estrangera expedits per les 

escoles oficials d'idiomes (EOI), les universitats, l'EBAP, altres escoles 

d'administració pública i altres entitats, i que siguin equivalents als nivells que 

estableix el Marc comú europeu. 

 

Niveles del 

Marco 

Común 

Europeo EOI 

Universidades, escuelas de administración pública y 

organizaciones sindicales en el marco de los acuerdos 

de formación continua, equivalentes a los niveles del 

Marco Común Europeo 

Otros 

niveles 

EBAP Puntuación 

A1 0,40 0,30 

1r curso 

nivel inicial 0,10 

A2 0,60 0,40 

2º curso 

nivel inicial 0,20 

B1 0,80 0,60 

1r curso  

nivel 

elemental 0,40 

B1+ 1 0,80 

2º curso 

nivel 

elemental 0,60 

B2 1,20 1 

1r curso 

nivel medio 0,80 

B2+ 1,40 1,20 

2º curso 

nivel medio 1 

C1 1,60 1,40 

1r curso 

nivel 

superior 0,70 

C2 1,80 1,60 

2º curso 

nivel 

superior 0,80 

 

Altres certificats equivalents als nivells del Marc comú europeu es valoraran amb la 

mateixa puntuació que els certificats de les escoles oficials d'idiomes. 

D'una mateixa llengua, només es valoren les titulacions de nivell superior. 
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Annex II 

SOL·LICITUD PER A PRENDRE PART EN EL PROCÉS SELECTIU EXTRAORDINARI, 

PER A la SELECCIÓ DE 1 PLAÇA D'OFICIAL DE POLICIA LOCAL, EN COMISSIÓ DE 

SERVEIS, MITJANÇANT CONCURS, DE L'AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT. 

SOL·LICITANT 

NOM I COGNOMS: 

DNI: 

DIRECCIÓ: 

CODI POSTAL: MUNICIPI: ILLA: 

PROVÍNCIA: PAÍS: 

TELÈFON FIX: TELÈFON MÒBIL: 

CORREU ELECTRÒNIC: 

Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, 

de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de la normativa 

reglamentària de desplegament. 

EXPOSA: Que vista la publicació al tauler d'anuncis municipal de data ___ de 

___________ de 201___, de la convocatòria per a prendre part en el procés 

selectiu del concurs de 1 plaça d'Oficial de Policia Local, per promoció interna, de 

l'Ajuntament de Maria de la Salut. 

DECLARA: Que compleix totes i cadascuna de les condicions exigides a la base 

segona de la convocatòria, referides a la data de finalització del termini de 

presentació de sol·licituds. 

SOL·LICITA: Que es tingui per presentada la present sol·licitud dins el termini 

concedit a l'efecte i sigui admesa per prendre part en el procés selectiu. 

Lloc, data i signatura 

EXCM. SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT.- 

RELACIÓ DE MÈRITS APORTATS: 

 

 

 

 
 


