
Dimarts, 15 de desembre de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Alella

ANUNCI

Havent-se observat  omissions i  inclusió  indeguda en la redacció de les bases reguladores del  procés selectiu pel 
nomenament com a funcionari interí fins a la cobertura definitiva de tres places d'agents de Policia Local de l'Ajuntament 
d'Alella, mitjançant concurs oposició lliure, aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 12 de 
novembre de 2015 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 27 de novembre de 2015.

- Modificar l'apartat 5.1 de la base cinquena en el terme literal següent:

"5.1. Estarà format per les següents persones, o els seus suplents:

▪ President: El Secretari de la Corporació.

▪ Vocals: 

El Cap de la Policia Local.
Un Caporal de la Policia Local.
Un representant de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Un representant de la Direcció General de Seguretat Ciutadana.
Un Tècnic de Recursos Humans.
Un Tècnic d'Administració General.

▪ Secretari: Un Administratiu d'Administració General (que actuarà amb veu i sense vot)."

- Afegir a l'apartat 7.5. de la base setena en el terme literal següent:

"A criteri del tribunal, es podrà complementar aquest exercici amb una entrevista personal dels aspirants, a fi d'integrar 
tots els elements explorats anteriorment. En aquest cas, a les entrevistes hi ha d'estar present un membre del tribunal."

- Suprimir el paràgraf tercer de la base novena en el terme literal següent:

"Les persones nomenades com a funcionaris interins que no acreditin haver superat el Curs de Formació Bàsica que 
organitza l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, no percebran el 50% del factor Perillositat, el 100% del factor 
Responsable de torn i el 50% del factor de Responsabilitat inclòs en el Complement específic."

- Afegir a la base novena en el terme literal següent:

"Abans del nomenament, la persona de la borsa que accepti l'oferta haurà de sotmetre's al reconeixement mèdic i  
psicotècnic, descrit en aquestes bases, en un termini màxim de 15 dies. En cas que algun candidat no obtingui l'aptitud 
mèdica i psicotècnica, quedarà eliminat de la borsa de treball i s'avisarà el següent candidat."

- Afegir a l'Annex I en el terme literal següent:

Correcció per edats Punts Homes Punts Dones
Fins a 25 anys 0 0
De 26 a 30 anys 0,50 1
De 31 a 35 anys 1 1,50

Alella, 14 de desembre de 2015
El secretari general, Félix-José Valdés Conde

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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