Anunci de rectificació d’errada
Rectificació d’errada de la inserció amb número 2019-1688 publicada al BOP
de Tarragona de data 22 de febrer de 2019, referent a:
Convocatòria i Bases específiques reguladores del procés selectiu per a
l’accés, mitjançant concurs oposició lliure, dues places d'agent de la policia
local i constitució de borsa de treball d’agents interins, així com
la
corresponent convocatòria.
On diu:
Base 1a. Objecte de la convocatòria
(...) subescala de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació C-1,
dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs
de treball i la legislació vigent.
Ha de dir:
Base 1a. Objecte de la convocatòria
(...) subescala de serveis especials, escala bàsica, grup C2 i classificats a
efectes administratius de caràcter econòmic en el grup C1, d'acord amb el que
estableix la normativa vigent en matèria de funció pública.
On diu:
Base 2a. Requisits dels aspirants
(...) a) Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb les lleis vigents o tenir la
nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells
estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió
Europea i ratificats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure circulació de
treballadors, de conformitat amb el Real decret legislatiu 5/2015, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i amb el
que estableixen la Llei 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels
estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i
llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seva integració social, i
disposicions concordants. Les persones aspirants que siguin estrangeres han
d’acreditar la seva nacionalitat.
Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la
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seva nacionalitat, al cònjuge de les persones espanyoles i nacionals d’altres
estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separades de dret
i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separades
de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents
Ha de dir:
Base 2a. Requisits dels aspirants
(...) a) Ser ciutadà/na espanyol/a, d'acord amb les lleis vigents.
On diu:
B) Els aspirants que hagin participat en els darrers 5 anys en processos de
selecció de personal per accedir a l’Ajuntament de Roquetes, en què hi hagués
establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit a la
present convocatòria.
Ha de dir:
B) Poden restar exempts de realitzar la prova de català els i les aspirants a
ingressar al cos de la policia local que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici
de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que s’hi
esmenta, sempre que aportin la documentació que acrediti aquesta
circumstància. (article 16,2.c) del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’accés.
El que es fa públic als efectes escaients.
Roquetes, document signat electrònicament.
L’Alcalde,
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