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Núm. 2175
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
Esmena per error de transcripció de l’annex 1 de les bases específiques
que han de regir el concurs de mèrits amb avaluació de capacitats per a
la provisió definitiva d’una plaça d’agent de la policia local per mobilitat
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, publicades al núm. 7 del BOP
de Girona el dia 10 de gener de 2018 i a les bases específiques que han de
regir el concurs oposició lliure per a la provisió definitiva de tres places
d’agent de la policia local (OPO 2016 i OPO 2017) de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols, publicades el dia 1 de febrer de 2018 al BOP de
Girona núm. 23
Atès que s’ha detectat un error de transcripció a l’hora de trametre la correcció per edats a les proves físiques dels dos processos
selectius indicats al títol d’aquest edicte, es procedeix a esmenar
el mateix.
A les bases específiques, al final de l’Annex 1, corresponent a les
proves físiques deia:
Al resultat de les proves físiques se li aplicarà la següent correcció
per edats, tant a homes com a dones, si s’escau:
Correcció per edats:

De 18 a 25 anys
De 25 a 31
De 25 en endavant

Punt homes
0
0,5
1,00

Punt dones
0
0,5
1,00

Hauria de constar:
Al resultat de les proves físiques se li aplicarà la següent correcció
per edats, tant a homes com a dones, si s’escau:
Correcció per edats:

De 18 a 24 anys
De 25 a 31
De 32 en endavant

Punt homes
0
0,5
1,00

Punt dones
0
0,5
1,00

Amb aquesta correcció es dona per esmenat aquest error que no
modifica els terminis dels processos selectius que contempla.
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Aquesta esmena es publicarà al BOP, al tauler electrònic de l’Ajuntament i a la Seu Electrònica de la corporació, donant trasllat de la
mateixa als/a les representants legals de l’Ajuntament de Sant Feliu
de Guíxols.
Sant Feliu de Guíxols, 5 de març de 2018
Carlos Motas López
Alcalde
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