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De l’Ajuntament de Roda de Berà, sobre esmena per errada material de les bases del
procés selectiu d’una plaça de Sotsinspector de Policia Local pel sistema de promoció
interna.

El dia 24 de març de 2021 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC), anunci sobre la convocatòria del procés de selecció d’una plaça de Sotsinspector
de la Policia Local mitjançant el sistema de promoció interna i s’ha de fer la següent
esmena:
On deia:
NOVENA.- DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS.
9.1 En aquesta fase es valoraran els mèrits que les persones aspirants, que hagin
superat la fase d'oposició, hagin al·legat i acreditat documentalment, d'acord amb el
barem següent:
A.Experiència professional:
- Per

serveis prestats com a membre de l’escala bàsica de qualsevol cos de policia local:
• Per cada any complet............................................................... 0’20 punts, fins un
màxim d’1.
- Per serveis prestats com a caporal de la policia local de Roda de Berà :
• Per cada any complet................................................................ 0,40 punts fins un
màxim de 2.
- Per serveis prestats com a sergent de la policia local de Roda de Berà :
• Per cada any complet................................................................ 0,40 punts fins un
màxim de 2.
- Per tasques de responsabilitat exercides en serveis policials............. 2 punts com a màxim.
- Per haver exercir de cap d'un servei de policia local .......................... 2 punts com a màxim.
La puntuació total d'aquest apartat no podrà ser superior a “9 punts”.
Ha de dir:
9.1 En aquesta fase es valoraran els mèrits que les persones aspirants, que hagin
superat la fase d'oposició, hagin al·legat i acreditat documentalment, d'acord amb el
barem següent:

A.Experiència professional:
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Per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de febrer de 2021 i de conformitat amb
l’article 5 del Decret 233/2002, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés,
promoció i mobilitat de les policies locals, l’article 55a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, s’aprovà la
convocatòria del procés de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició d’una plaça
de Sotsinspector de la Policia Local de Roda de Berà.
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ANUNCI

serveis prestats com a membre de l’escala bàsica de qualsevol cos de policia local:
• Per cada any complet............................................................... 0’20 punts, fins un
màxim d’1.
- Per serveis prestats com a caporal de la policia local de Roda de Berà :
• Per cada any complet................................................................ 0,40 punts fins un
màxim de 2.
- Per serveis prestats com a sergent de la policia local de Roda de Berà :
• Per cada any complet................................................................ 0,40 punts fins un
màxim de 2.
- Per tasques de responsabilitat exercides en serveis policials............. 2 punts com a màxim.
- Per haver exercir de cap d'un servei de policia local ...........................2 punts com a màxim.
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- Per

L’ALCALDE ,
Pere Virgili Domínguez
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La puntuació total d'aquest apartat no podrà ser superior a “8 punts”.

