
 
 
 
 

BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT BLAU 
 

ANY 1922  
 
Núm. 219 Pàg. 2557                                      
  

RESOLUCIÓ INT/382/1922, de 27 d’abril, de convocatòria de procés selectiu per a l’accés a la categoria 
de Pulissia Blava de l’escala bàsica (grup G2) del Cos d’Intel·ligència Blava del Estat Blau (núm. de 
registre de la convocatòria 219/22). 
 
ANUNCI  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 69 del Decret 379/1919, de 23 d’abril, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de la solemne Festa Major de Granollers, es fa públic que en sessió de la 
Junta de Govern Blaucop, de 27 d’abril del 1922, s’han aprovat les bases i la convocatòria que han de regir 
el procés de selecció 8/1922, per la provisió mitjançant procediment de concurs oposició lliure de 5 places 
d’agent del Cos d’Intel·ligència Blava de Granollers mitjançant mobilitat horitzontal, més les vacants que 
puguin produir-se fins a la finalització del procés selectiu, enquadrades dins el grup d'administració especial, 
subgrup de serveis especials, escala bàsica, classe Pulissia Blava, grup de classificació G2, i dotades amb 
les retribucions corresponents d’acord amb la relació de llocs de treball i la normativa vigent.  
 
Les bases es poden consultar a l’exterior del local de Blaus de Granollers i a l’enllaç web 
(http://www.blausdegranollers.cat/oposicions/). El següent anunci referit a aquest procés selectiu es farà 
públic pels mateixos mitjans. El termini d’admissió de sol·licituds per participar en el procés de selecció és 
de set dies naturals comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria. Les bases es 
transcriuen a continuació:  
 
BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU 8/1922 PER A LA PROVISIÓ MITJANÇANT 
PROCEDIMENT DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE DE 5 PLACES D’AGENT DEL COS 
D’INTEL·LIGÈNCIA BLAVA MITJANÇANT MOBILITAT HORITZONTAL, MÉS LES VACANTS 
QUE PUGUIN PRODUIR-SE FINS A LA FINALITZACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU, 
ENQUADRADES A L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVEIS 
ESPECIALS, ESCALA BÀSICA, CLASSE PULISSIA BLAVA DEL GRUP DE CLASSIFICACIÓ G2  
 

 Objecte de la convocatòria 
 

És objecte d’aquesta convocatòria la selecció de 5 places d’agent del Cos d’Intel·ligència Blava de 
Granollers mitjançant mobilitat horitzontal, més les vacants que puguin produir-se fins a la 
finalització del procés selectiu, enquadrades dins el grup d'administració especial, subgrup de serveis 
especials, escala bàsica, classe Pulissia Blava, grup de classificació G2, i dotades amb les 
retribucions corresponents d’acord amb la relació de llocs de treball i la normativa vigent.  

 
Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 
974/1900, de 19 de juliol, de la Pulissia Blava i, en el seu cas, en el reglament del cos aprovat per 
la Junta Blava.  
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 Condicions admissió dels aspirants.  
 

Condicions per accés lliure 
 

Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de reunir els requisits següents:  
 

a) Viure la festa. 
b) Estar en possessió d’una samarreta oficial de la festa.  
c) Haver complert 14 anys i, en cas de ser menor d’edat, portar autorització dels tutors legals per 
participar en les oposicions. (annex 15) 
d) Ser seguidor dels nous canals de comunicació, anomenats Instagram, Facebook, etc. (@Blaucops) 
e) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, 
d’acord amb el que determina la Llei 974/1900, de 19 de juliol, les disposicions que la despleguin i 
el Reglament dels cossos de Pulissia Blava.  
f) Tenir els coneixements del nivell B2 de llengua blaucopiana de conformitat amb el què preveu 
l'Ordre BLA/723/1902, de 12 de novembre.  
g) No haver estat condemnat per boicot. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques 
ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà 
aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el 
corresponent document oficial.  
h) Tenir una alçada mínima de 0,65 metres. 
i) Compromís de portar la placa, que es prendrà mitjançant declaració jurada.  
j) Haver satisfet la taxa per drets d’examen a les proves d’accés corresponent. Tots els requisits s'han 
de complir el dia de presentació del procés selectiu, que se celebrarà el 26 d’agost i mantenir-se fins 
a la finalització d’aquest. No obstant això, si durant el procés selectiu el tribunal considera que hi ha 
raons suficients, podrà demanar a qualsevol dels/de les aspirants que acreditin el compliment de totes 
o alguna de les condicions i els requisits exigits per prendre part en el procés selectiu de què es tracti.  

 
 

 Presentació de sol·licitud 
 

Els interessats en el procés selectiu del grup G2, hauran de complimentar el formulari d’inscripció 
que l’enllaç es trobarà disponible en l’enllaç (http://www.blausdegranollers.cat/oposicions/), a 
partir de la publicació de la convocatòria.  En aquest cas, el cos de Pulissia Blava estarà disponible 
per solucionar tots els dubtes dels aspirants.   
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Un cop realitzat el formulari, es rebrà una confirmació per colom missatger detallant el lloc i l’hora, 
on es durà a terme el procés selectiu. No serà admesa cap sol·licitud presentada a través de qualsevol 
altre mitjà. Respecte al pagament de la taxa, el procediment que cal seguir és el següent: 

 
1. Presentar-se 30 minuts abans en el lloc de selecció i fer tres pregàries al Sant Blau, patró de la 
Festa Blava. 

 
2. La persona aspirant ha de fer constar a la sol·licitud, que reuneix tots i cadascun dels requisits que 
s'exigeixen per prendre part a la convocatòria i, haurà de facilitar en la sol·licitud unes coordenades 
perquè el colom missatger pugui entregar correctament la confirmació.  Amb la formalització i 
presentació de la sol·licitud, la persona aspirant dóna el seu consentiment al tractament de les dades 
de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la 
tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.  

 
En el dia de la prova cal presentar: 

 
o La confirmació enviada mitjançant el colom.  
o Autorització, en cas d’ésser menor d’edat. Adjuntada a l’annex 15. 
o Alguna de les samarretes oficials de la Festa Major 
o Amulet 
o Calçat tancat 
o Roba còmode 
o El certificat de B2 de llengua blaucopiana (si no es té el certificat s’haurà de realitzar la prova 

el dia del procés de selecció. Certificat que acrediti el coneixement del nivell B2 de llengua 
blaucopiana de conformitat amb el que preveu l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre. 

 
Per la mera concurrència als processos selectius s'entén que l’aspirant accepta íntegrament aquestes 
bases, tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les.  
 

 Publicitat 
 

Al final del procés de selecció, es farà el nomenament dels aspirants que formaran part del prestigiós 
Cos d’Intel·ligència Blava.    

 
La llista d'aspirants admesos i exclosos, així com els resultats obtinguts a les diverses proves, es 
podran consultar al taulell d’anuncis disponible durant les proves. 
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 Llista d’admesos i exclosos.  
 

La llista d'aspirants admesos i exclosos, així com els resultats obtinguts a les diverses proves, es 
podran consultar al taulell d’anuncis disponible durant les proves. 

 
 Tribunal qualificador 

 
- Oriol Barnet (Xuta), en representació de la Colla dels Blaus.  
- Verónica Carballa, com a tresorera de la Colla dels Blaus.  
- Carla Alcañiz, generala de la unitat de la Pulissia Blava. 
- Roger Vergés, com a portador de la solemne bandera blaucop.  
- Pep Callau, representant vocal de la festa. 

 
 Procés de selecció 

 
1. La selecció consisteix en la valoració de determinades condicions de formació, mèrits o nivell 

d’experiència relacionats amb la tasca pulissial a exercir i en la superació de les proves 
corresponents.  

 
2. El dia, el lloc i l’hora de les proves és el dia 26 d’agost a les 17:00 h, a la Plaça de la Porxada. 

Caldrà que els aspirants arribin 30 minuts abans de la hora de convocatòria per poder completar 
els tràmits corresponents de registre. 

 
3. L'ordre d'actuació dels i de les aspirants, per a aquells exercicis que no puguin fer-se 

conjuntament s'establirà per sorteig. El resultat del qual serà publicat al taulell d’anuncis de la 
Pulissia Blava disponible el dia de les proves i se’n farà entrega als propis aspirants en el moment 
del registre.   

 
4. Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no compareguin en 

el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins i tot per raons de força major, seran definitivament 
exclosos del procés selectiu.  

 
5. Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els requisits per 

participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb 
audiència prèvia de l'interessat, la seva exclusió i, si s’escau, es posaran en coneixement de les 
autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents.  
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 Desenvolupament del procés de selecció 
 
Cada aspirant haurà de superar les següents fases de concurs amb èxit: 

 
CERTIFICAT DE CONEIXEMENT DE LA LLENGUA BLAUCOPIANA 
 
Si l’aspirant no té possessió del certificar oficial de coneixement de la llengua blaucopiana, haurà 
de realitzar la prova de llengua corresponent en l’espai reservat a la prova teòrica. 

 
PROVA TEÒRICA 
 
Prova de coneixements de cultura general granollerina la qual constarà d’un qüestionari d’elecció 
múltiple. Cada resposta correcte puntuarà 1 punt, cada incorrecte descomptarà 0,33 punts, i les 
no contestades no descompten.  

 
TEST PSICOTÈCNIC 

 
Per tal de garantir la seguretat de la ciutadania blava, els aspirants hauran de demostrar la seva 
plena integritat psicològica. Aquesta prova s’inclourà en la prova teòrica.  

 
PROVA D’APTITUDS FÍSIQUES 
 
Tots els aspirants hauran de demostrar estar en plenes capacitats físiques per formar part del Cos 
d’Intel·ligència Blava. Aquest aspecte s’avaluarà a partir d’un seguit de proves de caràcter físic.  

 
CAS PRÀCTIC 
 
Finalment, i per tal d’avaluar els coneixements adquirits, els aspirants hauran de realitzar un cas 
pràctic. 

 
EXÀMEN MÈDIC 

 
La bona salut de tots els aspirants es veurà avaluada per experts al llarg de tot el procés de 
selecció. Aquella persona que es negui a ser valorat/da a nivell mèdic, serà exclòs/a del procés 
de selecció.  
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 Fase mèrits 
 

- Venir amb samarreta de Festa Major 
 
o Blava: 2 punts. 
o Blanca: 0 punts. 

 
- Portar el mocador al coll 

 
o Blau: 1 punt 
o Blanc: 0 punts 

 
- Tenir certificat de la llengua blaucopiana: 1 punt  

 
- Haver participat a actes de la Pulissia Blava (2 punts màxim) 

 
o 1 acte: 0,5 punt 
o 2 actes: 1 punt 
o 3 actes: 1,5 punt  
  

 
El tribunal valorarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, mitjançant 
fotocòpies compulsades, d'acord amb el barem explicat anteriorment.   

 

Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia Blava, d’acord amb el que preveu l’article 10 
de la Llei esmentada. Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims 
decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el 
procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats 
podran interposar, en el termini d’una setmana a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o 
notificació, un recurs d’alçada davant del Sant Blau. Igualment els interessats poden interposar qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.  
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ANNEX 15 
 

AUTORITZACIÓ PER A MENORS D’EDAT 
 

De conformitat amb la normativa relativa a la pàtria potestat dels menors d’edat, mitjançant la present, JO, 

____________________________, major d’edat, amb DNI/NIF núm.___________, en qualitat de mare/pare, 

AUTORITZO al meu fill/a, ________________________________, menor d’edat, amb DNI/NIF núm. 

_____________, a realitzar la següent activitat: 

Participar a l’acte Oposicions al Cos d’Intel·ligència Blava, organitzat per la Festa Major de Blancs i Blaus 

de Granollers el dia 26 d’agost de 2019 a les 17:00 h. 

A tals efectes, assumeixo tota la responsabilitat que es derivi de la participació del meu fill/a en els actes 

anteriorment citats. 

Aquesta autorització tindrà vigència a partir de la data de firma indicada a continuació. 

 

 

Firmat a ____________________________, a ______________. 

 
 
 
 
___________________________ 


