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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT DE CALVIÀ

79

Decret de modificació de la resolució de data 20/12/2019, pel qual la Tinença de Batlia de Serveis
Generals i Infraestructures va aprovar les bases generals i específiques per les quals es regirà la
convocatòria de les proves selectives de 15 places de Policia Local, incloses en l'Oferta d'Ocupació
Pública per a l'any 2018, pel procediment extraordinari
Decret de Batlia

1. En data 20/12/2019 la Tinença de Batlia de Serveis Generals i Infraestructures va aprovar les bases generals i específiques per les quals es
regirà la convocatòria de les proves selectives de 15 places de Policia Local, incloses en l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2018, pel
procediment extraordinari.
2. S'han detectat errors materials involuntaris, els quals s'han de corregir.
Per tot això, aquesta Tinença de Batlia, en virtut de la facultat que li confereix l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les Bases de Règim Local,
Resol
1. Modificar el decret de Batlia de data 20/12/2019, pel qual la Tinença de Batlia de Serveis Generals i Infraestructures va aprovar les bases
generals i específiques per les quals es regirà la convocatòria de les proves selectives de 15 places de Policia Local, incloses en l'Oferta
d'Ocupació Pública per a l'any 2018, pel procediment extraordinari, en el sentit següent:
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a) On diu:
“1.2. Normativa aplicable
S'aplicaran a aquestes proves selectives aquestes bases; el Decret llei 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears; el Decret 100/2012, de 7 de
desembre, pel qual s'estableixen els criteris de revalidació i actualització dels diplomes de cursos d'aptitud dels policies locals, així com la
Llei 4/2013, de 17 de juliol, de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, amb la modificació efectuada per la Llei 11/2017, de
20 de desembre; el Decret 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament Marco de Coordinació de les Policies Locals en tot el que
no contradigui la Llei 11/2017; el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic
de l'Empleat públic, i la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com la resta de
disposicions legals aplicables a la policia local.”
Ha de dir:
“1.2. Normativa aplicable
S'aplicaran a aquestes proves selectives aquestes bases; el Decret llei 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears; el Decret 100/2012, de 7 de
desembre, pel qual s'estableixen els criteris de revalidació i actualització dels diplomes de cursos d'aptitud dels policies locals, així com la
Llei 4/2013, de 17 de juliol, de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, amb la modificació efectuada per la Llei 11/2017, de
20 de desembre; el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears en tot el que no contradigui la Llei 11/2017; el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, i la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, així com la resta de disposicions legals aplicables a la policia local.”
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b) On diu:
“2. Requisits i condicions de les persones interessades
Per a ser admeses en aquestes proves selectives, les persones interessades han de complir, en la data de finalització del termini de presentació
de sol·licituds i durant tot el procés selectiu, els requisits següents:
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a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Tenir divuit anys complerts.
c) Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-ho en la data en què finalitzi el
termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, caldrà aportar l'homologació corresponent del
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
d) Tenir el diploma d'aptitud del curs de formació bàsica de la categoria de policia local expedit per la EBAP o l'òrgan competent de
l'àmbit de les Illes Balears i en plena validesa.
e) No sofrir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o disminueixi el desenvolupament correcte de les funcions, en
relació amb el quadre de les exclusions que es determinen en l'annex 5 del Decret 28/2015, de 30 d'abril.
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) Posseir els permisos de conduir de les classes A i B en vigor.
i) Comprometre's a portar armes i, si escau, a utilitzar-les, mitjançant una declaració jurada.
j) Estar en possessió del nivell B2 (nivell avançat) del coneixement de la llengua catalana. Els certificats han de ser els expedits per
l'Escola Balear d'Administració Pública, o els expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística,
o els reconeguts segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013.
k) Haver efectuat, en virtut de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a optar a proves de selecció de personal a l'Ajuntament
de Calvià, l'ingrés d'una taxa en concepte dels drets d'examen, la quantia de la qual serà prevista en les respectives bases
específiques. Aquesta taxa s'ha abonar en el compte BANKIA ES08 2038 3289 9364 0000 2649. Resten exemptes del pagament de
la taxa de drets d'examen les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%. En virtut de l'article 12.1.c) de la Llei 40
/2003, de 18 de novembre, de Protecció de les Famílies Nombroses, també resten exemptes del pagament de la taxa de drets
d'examen les personis membres de famílies nombroses que tenguin reconeguda tal condició.”
Ha de dir:
“2. Requisits i condicions de les persones interessades
Per a ser admeses en aquestes proves selectives, les persones interessades han de complir, en la data de finalització del termini de presentació
de sol·licituds i durant tot el procés selectiu, els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Tenir divuit anys complerts.
c) Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-ho en la data en què finalitzi el
termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, caldrà aportar l'homologació corresponent del
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
d) Tenir el diploma d'aptitud del curs de formació bàsica de la categoria de policia local expedit per la EBAP o l'òrgan competent de
l'àmbit de les Illes Balears i en plena validesa.
e) No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions, en relació
amb el quadre de les exclusions que determina l'annex 5 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears
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) Tenir els permisos de conducció de les classes A2 i B en vigor.
i) Comprometre's a portar armes i, si escau, a utilitzar-les, mitjançant una declaració jurada.
j) Estar en possessió del nivell B2 (nivell avançat) del coneixement de la llengua catalana. Els certificats han de ser els expedits per
l'Escola Balear d'Administració Pública, o els expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística,
o els reconeguts segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013.
k)Declaració, si s'escau, de tenir el certificat de superació de les proves d'aptitud física de l'EBAP en els termes que estableix
l'art. 165.3 del Decret 40/2019, a l'efecte de restar exempts de fer les proves físiques del procés selectiu.
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l) Haver efectuat, en virtut de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a optar a proves de selecció de personal a l'Ajuntament de
Calvià, l'ingrés d'una taxa en concepte dels drets d'examen, la quantia de la qual serà prevista en les respectives bases específiques.
Aquesta taxa s'ha abonar en el compte BANKIA ES08 2038 3289 9364 0000 2649. Resten exemptes del pagament de la taxa de
drets d'examen les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%. En virtut de l'article 12.1.c) de la Llei 40/2003, de 18
de novembre, de Protecció de les Famílies Nombroses, també resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les
personis membres de famílies nombroses que tenguin reconeguda tal condició.”
c) On diu:
“8. Presentació de documentació de les persones que han superat el procés selectiu.
Les persones aspirants disposen d'un termini de vint dies naturals des de la data de publicació de l'aprovació de la relació d'aspirants que han
superat el procés selectiu per a presentar els documents que acrediten que compleixen els requisits que encara no s'han acreditat i que exigeix
la convocatòria en la base 2.
Concretament, han d'aportar:
1. Nivell de coneixements de llengua catalana.
2. Permís de conduir de les classes A i B en vigor.
3. Certificat d'antecedents penals.”
Ha de dir:
“8. Presentació de documentació de les persones que han superat el procés selectiu.
Les persones aspirants disposen d'un termini de vint dies naturals des de la data de publicació de l'aprovació de la relació d'aspirants que han
superat el procés selectiu per a presentar els documents que acrediten que compleixen els requisits que encara no s'han acreditat i que exigeix
la convocatòria en la base 2.
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Concretament, han d'aportar:
1. Nivell de coneixements de llengua catalana.
2. Permís de conduir de les classes A2 i B en vigor.
3. Certificat d'antecedents penals.”
d) On diu:
“Primer. Temari de la prova de coneixements
A) Programa de temes de la fase de la primera prova de coneixements
(…)
14. Decret 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament Marco de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears. Ús de
l'equip bàsic d'autodefensa i protecció. Uniformitat i equipament. Normes d'aparença externa, presentació i uniformitat.
(…)
17. L'inici del procés penal. L'atestat policial. Estructura i valor de l'atestat. Diligències principals.
(…)
20. L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Estructura i disposicions generals. Títol IV, dels municipis i resta d'entitats.
B) Temes de la segona fase de la prova de coneixements
Tema: Terme municipal i ordenances municipals de l'Ajuntament de Calvià.
1. Coneixement del terme municipal:
1.1. Geografia del terme municipal.
1.2. Història i patrimoni de Calvià.
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1.3. Nuclis de població.”
Ha de dir:
“Primer. Temari de la prova de coneixements
A) Programa de temes de la fase de la primera prova de coneixements
(…)
14. Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Ús de
l'equip bàsic d'autodefensa i protecció. Uniformitat i equipament. Normes d'aparença externa, presentació i uniformitat.
(…)
17. Principis generals del dret penal. Concepte de delicte. Graus d'execució. Persones penalment responsables. Graus de participación.
Causes modificatives de la responsabilitat penal.
(…)
20. L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Estructura i disposicions generals. Les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. Institucions: el Parlament, el Govern, el president de les Illes Balears i els consells insulars. El poder judicial a les Illes Balears. La
reforma de l'Estatut.
B) Temes de la segona fase de la prova de coneixements
Tema: Terme municipal i ordenances municipals de l'Ajuntament de Calvià.
1. Coneixement del terme municipal:
1.1. Geografia del terme municipal.
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1.2. Història i patrimoni de Calvià.
1.3. Nuclis de població. Coneixement de la llista de carrers del terme municipal.”
e) On diu:
“Segon exercici. Prova d'aptitud física
De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a superar, amb una nota de 5 o superior, les proves físiques que s'indiquen en l'annex 3 del
Decret 28/2015. Per a fer aquesta prova, la persona aspirant ha de lliurar al Tribunal un certificat mèdic en el qual es faci constar que reuneix
les condicions físiques necessàries per a realitzar-la. El fet de no presentar aquest certificat comporta l'exclusió automàtica de la persona
aspirant tant de la realització de la prova com del procés selectiu.”
Ha de dir:
“Segon exercici. Prova d'aptitud física
De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a superar, amb una nota de 5 o superior, les proves físiques que s'indiquen en l'annex 3 del
Decret 40/2019. Per a fer aquesta prova, la persona aspirant ha de lliurar al Tribunal un certificat mèdic en el qual es faci constar que reuneix
les condicions físiques necessàries per a realitzar-la. El fet de no presentar aquest certificat comporta l'exclusió automàtica de la persona
aspirant tant de la realització de la prova com del procés selectiu.”
f) On diu:
“Les proves que s'han de fer són les assenyalades en l'annex 3 del Decret 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament marc de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears.”
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Ha de dir:
“Les proves que s'han de fer són les assenyalades en l'annex 3 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears.”
g) On diu:
“Concretament hauran d'aportar:
• Nivell de coneixements de llengua catalana.
• Permís de conduir de les classes A i B en vigor.
• Certificat d'antecedents penals.”
Ha de dir:
“Concretament hauran d'aportar:
• Nivell de coneixements de llengua catalana.
• Permís de conduir de les classes A2 i B en vigor.
• Certificat d'antecedents penals.”
2. Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el BOIB i en el web municipal.

Calvià, 30 de desembre de 2019
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El Tinent de batle delegat de Serveis Generals i Infraestructures
(Resolució d'Alcaldia de data 17/6/2019)
Juan Recasens Oliver
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