Es necessita un/a agent interí per la
Policia Local :

Vista la necessitat d’incorporar un agent a la policia local de Sant Feliu de Codines, per procediment
de màxima urgència, amb caràcter d’interinatge; es detallen els requisits necessaris per a optar-hi.
Es podran entrar les instàncies del 17 al 24 de març de 2017, ambdós inclosos; a l’Atenció Ciutadana
de l’ajuntament de Sant Feliu de Codines. De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
Serà imprescindible adjuntar-hi el “currículum vitae”, el certificat oficial d’antecedents penals, alhora
que s’aportaran fotocòpies del DNI, dels permisos i dels títols acadèmics que s’al·leguin.
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Es valoraran tots els currículums presentats i no més tard del dia 29 de març de 2017 es comunicarà el
resultat.
Aquesta plaça s’ocuparà de forma interina, enquadrada a l’escala d’administració especial, subescala
de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació D, dotada amb les retribucions que corresponguin.
La incorporació serà immediata i en tot cas no més tard del dia 3 d’abril de 2017 i fins a la convocatòria
definitiva de la plaça, a finals de primavera del 2018.
Les funcions a desenvolupar són les que puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 16/1991, de 19
de juliol, de les policies locals i, en el seu cas, les incloses al reglament del cos aprovat per l’Ajuntament.
REQUISITS PELS ASPIRANTS/TES :
Per prendre part en aquesta selecció, els sol·licitants han de complir els requisits següents:
a) Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
b) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada
escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar
corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior
d) No haver estat condemnat per cap delicte. 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.
e) No patir cap malaltia, ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal
exercici de les funcions pròpies de la categoria. L’administració podrà realitzar les proves mèdiques o
psicològiques que cregui oportunes.
f) Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i 1,70 m els homes.
g) Estar en possessió dels permisos de conduir de la classe A2 i B
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