II PROCÉS UNIFICAT POLICIA LOCAL 2019
Es tracta d’un procés de extraordinari per la qual cosa és important que
s’informi que aquest procés està adreçat a persones que estiguin en
possessió del diploma d’aptitud del curs de formació bàsica de la categoria
de policia local expedit per l’EBAP o l’òrgan competent de l’àmbit de les
Illes Balears i en plena validesa.
Quins ajuntaments hi participen?
Alaró, Binissalem, Ciutadella de Menorca, Eivissa, es Castell, Felanitx, Ferreries,
Inca, Manacor, Maó, Pollença, Sant Llorenç des Cardassar, Sant Lluís, Selva i
Son Servera
És molt important informar que és necessari fer una sol·licitud per cada un
dels ajuntaments al qual s’opta i que es possible presentar-se a tants
ajuntaments com vulguin.

Quines son les places?
Ajuntament d’Alaró

2 places

Ajuntament de Binissalem

1 plaça

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

9 places

Ajuntament d’Eivissa

3 places

Ajuntament des Castell:

5 places

Ajuntament de Felanitx

7 places

Ajuntament de Ferreries

1 plaça

Ajuntament d’Inca

9 places

Ajuntament de Manacor

22 places

Ajuntament de Maó

8 places

Ajuntament de Pollença

9 places

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

15 places

Ajuntament de Sant Lluís

4 places

Ajuntament de Selva

3 places

Ajuntament de Son Servera

6 places

Quin és el termini per presentar sol·licituds?
Des del dia 10 de maig al dia 30 de maig ambdós inclosos

Quina és la taxa per participar al procés?
14.14 euros per a cada un dels ajuntaments. Recordar que s’ha de fer una
sol·licitud per a cada un dels ajuntaments.

Com es presenten les sol·licituds?
a) Telemàtica:
Sol·licitud totalment telemàtica. No s’ha de presentar res (sempre que
no s'hagi de presentar la documentació relativa a l’exempció de la prova
d’aptitud psicològica i de personalitat diferent a la de l’EBAP. La
sol·licitud queda registrada directament. No cal anar a cap registre. El
pagament de la taxa es fa en el mateix tràmit telemàtic.

b) Semitelemàtica:
Sol·licitud que s’ha de registrar presencialment. No serà vàlida fins que
no s’hagi registrat. La poden iniciar telemàticament però no té efecte
fins que no es presenta a un registre. Es pot iniciar des de
http://oposicionsPL2019.caib.es.
Documentació que han d'adjuntar:
En tot cas,el resguard acreditatiu de l'abonament de la taxa.
Respecte la documentació, veure quadre del l’apartat següent.

c) Presencial o manual:
Sol·licitud que s’ha d’emplenar i després registrar. Poden descarregar el
model de sol·licitud des de http://oposicionsPL2019.caib.es.
Documentació que han d'adjuntar:
En tot cas,el resguard acreditatiu de l'abonament de la taxa.
Respecte la documentació, veure quadre del l’apartat següent.
Les sol·licituds manuals per participar en les proves selectives s’han de
presentar en el Registre general de l’EBAP o en qualsevol altra de les
formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Aquestes sol·licituds s’han d’ajustar al model oficial que s’estableix en l’annex 6
de les bases (ho tenen http://oposicionsPL2019.caib.es) o l’imprès 1 del nostre
registre (EBAP).

Quina documentació s’ha de presentar?
En qualsevol cas, els mèrits només les han d’aportar les persones que han
superat la fase d’oposició.
Respecte de la sol·licitud:
REQUISITS ASPIRANTS

DOCUMENT
ACREDITATIU

MOMENT ACREDITACIÓ

Tenir la nacionalitat española

DNI

No importa presentar-ho

Tenir devuit anys complerts

DNI

No importa presentar-ho

Estar en possessió del títol de Batxillerat,
Tècnic o equivalent, o estar en condicions
Títol
d’obtenir-lo en la data en què finalitzi el
termini de presentació de sol·licituds

No importa
responsable.

presentar-ho.

Tenir el diploma d’aptitud del curs de
Certificat
EBAP
formació bàsica de la categoria de Policia
No importa presentar-ho
formació bàsica
Local expedit per l’EBAP
No patir cap malaltia o defecte físic o
psicofísic que impedeixi o minvi el
Declaració
jurada
desenvolupament correcte de les funcions,
inclosa en el model No importa presentar-ho
en relació amb el quadre de les exclusions
de sol·licitud
que es determinen en l’annex 5 del Decret
28/2015, de 30 d'abril

Declaració

No haver estat separat del servei de
Declaració
jurada
l’Administració local, autonòmica o estatal,
inclosa en el model No importa presentar-ho
ni estar inhabilitat per a l’exercici de la
de sol·licitud
funció pública
No importa presentar-ho amb la sol·licitud,
Declaració
jurada
No tenir antecedents penals per delictes
s'acreditarà
posteriorment
amb
un
inclosa en el model
dolosos
certificat d'antecedents penals en haver
de sol·licitud
superat el procés selectiu
Declaració
jurada No importa presentar-ho amb la sol·licitud,
Posseir els permisos de conducció de les
inclosa en el model s'acreditarà posteriorment els permíisos de
classes A2 i B en vigor
de sol·licitud
conduir en haver superat el procés selectiu
Comprometre’s a dur armes i, si escau, a Declaració
jurada
utilitzar-les, mitjançant una declaració inclosa en el model No importa presentar-ho
jurada
de sol·licitud

Nivell B2 de català

(*)
certificat
coneixements
de
català de l'EBAP o
conselleria
competent
en
matèria de política
No importa presentar-ho
lingüística, o els
reconeguts segons
l'Ordre del conseller
d'Educació, Cultura
i Universitats de 21
de febrer de 2013

(*)
certificat
coneixements
de
català de l'EBAP o
conselleria
competent
en
Nivell C1 català sols Sant Llorenç des matèria de política
No importa presentar-ho
Cardassar
lingüística, o els
reconeguts segons
l'Ordre del conseller
d'Educació, Cultura
i Universitats de 21
de febrer de 2013
Haver abonat la taxa per drets d’examen

S'ha de presentar juntament amb la
Document d'ingrés
sol·licitud. No cal si la sol·licitud és
model 046
telemàtica

Exempció prova d'aptitud física

No importa presentar-ho; s'ha d'assenyalar
Certificat de l'EBAP
a la sol·licitud si farà o no la prova d'aptitud
vigent
física

Certificat
que
assenyali
haver
Exempció prova aptitud psicològica i de
superat una prova
personalitat
igual
en
els
darreres tres anys

Presentar amb la sol·licitud excepte aquesll
aspirants que hagin superat el tercer
exercici de les proves selectives del procés
unificat per cobrir les places de la categoria
de policia dels ajuntaments d’Artà, Bunyola,
Calvià, Capdepera i Palma

Quins són els requisits?
Les persones interessades han de complir, en la data d’acabament 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) Tenir el 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, s’ha de presentar l’homologació
corresponent del ministeri competent en matèria d’educació.
d) Tenir el diploma d’aptitud del curs de formació bàsica de la categoria de
policia local expedit per l’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 es determinen en l’annex 5 del Decret 28/2015.
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) Disposar dels permisos de conducció de les classes A2 i B en vigor.
i) Comprometre’s a dur armes i, si escau, a utilitzar-les, mitjançant una
declaració jurada.
j) Acreditar el nivell B2 (nivell avançat) de coneixements de llengua catalana,
excepte per a les places de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, cas en
què és necessari acreditar el nivell C1 (domini funcional efectiu) de
coneixements de la llengua catalana. Els certificats han de ser els expedits per
l’Escola Balear d’Administració Pública o els expedits o homologats per l’òrgan
competent del Govern de les Illes Balears, o els reconeguts com a equivalents
d’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de
febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats
equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció
General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).
k) Haver abonat la taxa per drets d’examen.

Quin és el calendari de les proves?
Els exercicis es desenvoluparan d’acord amb el calendari següent:
— Primer exercici (prova de coneixements, fase 1 i fase 2): entre el dia 1
d’octubre i el dia 15 de novembre de 2019.
— Segon exercici (prova d’aptitud física): entre el dia 16 i el dia 30 de novembre
de 2019.
— Tercer exercici (prova d’aptitud psicològica i de personalitat): entre el dia 1 i
el dia 21 de desembre de 2019.
La data de realització del primer exercici es publicarà en el BOIB, juntament
amb la relació definitiva de persones admeses i excloses de les proves
selectives, amb una antelació mínima de deu dies; també es publicarà en la
pàgina http://oposicionsPL2019.caib.es i en les pàgines web dels ajuntaments.

