Per la present es publica la part dispositiva de la resolució d'alcaldia de data 11 de juny de 2019, amb
núm. 2019/2510 que es transcriu literalment a continuació:

Aquesta fase consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats per les persones aspirants en la
seva sol·licitud, fins a un màxim de set punts, d’acord amb els criteris següents:
a) Serveis prestats i antiguitat: fins un màxim d’1 punt.
Per haver exercit com agent de policia a qualsevol dels cossos que constitueixen l'àmbit de la Llei
Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat: 0'10 Punts per any treballat o fracció
superior a 6 mesos.
A fi que l’òrgan de valoració pugui valorar els serveis, s'han d’acreditar amb certificat de serveis prestats
de l’administració corresponent.
b)

Altres titulacions acadèmiques: fins un màxim d’1 punt.
No es valoren les titulacions acadèmiques que s’exigeixen com a requisit indispensable per participar
a la convocatòria. No es valoren les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries
per assolir-ne altres de nivell superior o viceversa que s’acreditin com a mèrit a excepció del doctorat,
el màster o postgrau universitari oficial.
Doctorat
Màster o postgrau universitari oficial
El títol de llicenciat o equivalent
El títol de grau o equivalent
CF de Grau superior, FPII, Batxillerat, BUP o equivalent

c)

0.20 punts
0,10 punts
0.70 punts
0.55 punts
0.15 punts

Formació professional: fins un màxim de 2 punts.
Per cursos organitzats o homologats per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya o equivalent al
cos corresponent, realitzats amb aprofitament i sense que puguin comptabilitzar-se els
cursos selectius necessaris per accedir a les diferents categories dels cossos policials, fins un
màxim d’1 punt:
Cursos, seminaris i cursos de durada inferior a 10 hores
Cursos entre 10 i 24 hores
Cursos entre 25 i 49 hores
Cursos entre 50 i 99 hores
Cursos de més de 100 hores:

0,025 punts per curs
0.075 punts per curs
0,125 punts per curs
0,175 punts per curs
0,25 punts per curs
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Valoració de mèrits

d) Per cursos de formació i de perfeccionament que tinguin relació directa amb les funcions policials,
fins un màxim d’1 punt:
Cursos, seminaris i cursos de durada inferior a 10hores

0,0125 punts per curs

B

5.

Data 19-6-2019

Setena. Procediment de selecció per concurs de mobilitat horitzontal
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-On diu:

Pàg. 1-4

https://bop.diba.cat

Primer.- RECTIFICAR

A

EDICTE

f) Acreditació del coneixement de la llengua catalana més alt al nivell exigit en aquesta convocatòria,
fins a un màxim d’1 punt:
Nivell de suficiència (C)
Nivell superior (D)

0.50 punts
1.00 punts

Les equivalències als nivells esmentats s’estableixen segons el que disposa l’Ordre VCP/233/2010, de
12 d’abril, de modificació de l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i
s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la
Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010).
-Ha de dir:

https://bop.diba.cat

e) Altres mèrits al·legat i documentats pels/per les concursants seran valorats discrecionalment en
funció de la seva relació amb el lloc de treball fins un màxim d'1 punt

Pàg. 2-4

Tots els cursos que no es pugui justificar documentalment la seva durada lectiva en hores, seran
puntuats com si tinguessin una durada inferior a 10 hores, independentment de les dates de
realització. La documentació acreditativa dels cursos de formació haurà d'estar degudament
acreditada.

A

0.0375 punts per curs
0,0625 punts per curs
0,0875 punts per curs
0,125 punts per curs
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Cursos entre 10 i 24 hores
Cursos entre 25 i 49 hores
Cursos entre 50 i 99 hores
Cursos de més de 100 hores:

5. Valoració de mèrits
Aquesta fase consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats per les persones aspirants en la
seva sol·licitud, fins a un màxim de 8 punts, d’acord amb els criteris següents:

Data 19-6-2019

Setena. Procediment de selecció per concurs de mobilitat horitzontal

b) Altres titulacions acadèmiques: fins un màxim d’1 punt.
No es valoren les titulacions acadèmiques que s’exigeixen com a requisit indispensable per
participar a la convocatòria. No es valoren les titulacions acadèmiques de nivell inferior que
siguin necessàries per assolir-ne altres de nivell superior o viceversa que s’acreditin com a
mèrit a excepció del doctorat, el màster o postgrau universitari oficial.
Doctorat 0.20 punts
Màster o postgrau universitari oficial 0,10 punts
El títol de llicenciat o equivalent 0.70 punts
El títol de grau o equivalent 0.55 punts
CF de Grau superior, FPII, Batxillerat, BUP o equivalent 0.15 punts
c) Formació professional: fins un màxim de 2 punts.

B

Per haver exercit com agent de policia a qualsevol dels cossos que constitueixen l'àmbit de la
Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat: 0'10 Punts per any
treballat o fracció superior a 6 mesos.
A fi que l’òrgan de valoració pugui valorar els serveis, s'han d’acreditar amb certificat de
serveis prestats de l’administració corresponent.
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a) Serveis prestats i antiguitat: fins un màxim d’1 punt.

e) Altres mèrits al·legat i documentats pels/per les concursants seran valorats en
funció de la seva relació amb el lloc de treball fins un màxim d'1 punt
f) Acreditació del coneixement de la llengua catalana més alt al nivell exigit en aquesta convocatòria,fins a
un màxim d’1 punt:
Nivell de suficiència (C) 0.50 punts
Nivell superior (D) 1.00 punts
Les equivalències als nivells esmentats s’estableixen segons el que disposa l’Ordre VCP/233/2010,
de 12 d’abril, de modificació de l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen
i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català
de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010).
g) Recompenses i distincions: (màxim 1 punt).
Es valoraran, a raó de 0’20 punts, les recompenses, distincions i felicitacions pròpies dels cossos de
policia local o de la resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les
funcions de la categoria d'agent.
Les equivalències als nivells esmentats s’estableixen segons el que disposa l’Ordre VCP/233/2010, de 12
d’abril, de modificació de l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen
els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de
Política Lingüística (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010).
Segon.- AMPLIAR el termini per a presentació de les sol·licituds de participació al procés amb codi de la
convocatòria CP1-AGENT/MOB de places de mobilitat de vint dies naturals, a comptar des de l'endemà
de la publicació d' aquesta modificació en el BOPB i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 3-4
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Cursos, seminaris i cursos de durada inferior a 10hores 0,0125 punts per curs
Cursos entre 10 i 24 hores 0.0375 punts per curs
Cursos entre 25 i 49 hores 0,0625 punts per curs
Cursos entre 50 i 99 hores 0,0875 punts per curs
Cursos de més de 100 hores: 0,125 punts per curs
Tots els cursos que no es pugui justificar documentalment la seva durada lectiva en hores, seran
puntuats com si tinguessin una durada inferior a 10 hores, independentment de les dates de
realització. La documentació acreditativa dels cursos de formació haurà d'estar degudament
acreditada.

Data 19-6-2019

d) Per cursos de formació i de perfeccionament que tinguin relació directa amb les funcions policials,
fins un màxim d’1 punt:
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Per cursos organitzats o homologats per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya o
equivalent al cos corresponent, realitzats amb aprofitament i sense que puguin
comptabilitzar-se els cursos selectius necessaris per accedir a les diferents categories dels
cossos policials, fins un màxim d’1 punt:
Cursos, seminaris i cursos de durada inferior a 10 hores 0,025 punts per curs
Cursos entre 10 i 24 hores 0.075 punts per curs
Cursos entre 25 i 49 hores 0,125 punts per curs
Cursos entre 50 i 99 hores 0,175 punts per curs
Cursos de més de 100 hores: 0,25 punts per curs

B

Tercer.- PUBLICAR aquesta resolució al BOPB, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al Tauler
d’edictes de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i fer-ne difusió al web Municipal (www.cerdanyola.cat)

La secretària general
Aurora Corral García

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 19-6-2019

Cerdanyola del Vallès, 14 de juny de 2019

https://bop.diba.cat

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient.

Pàg. 4-4

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de la
seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de
l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos.

CVE 2019022204

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia
següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

A

Quart.- COMUNICAR aquesta resolució al Comitè d’Empresa, Junta de Personal i al Servei
d’Organització.
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