
ANUNCI
COBERTURA URGENT EN COMISSIÓ DE SERVEIS PLAÇA D´AGENT DE POLICIA LOCAL

DE L’AJUNTAMENT DE COSTITX EN COMISSIÓ DE SERVEIS

ESCALA: Administració especial
SUBESCALA: Serveis especials
DENOMINACIÓ: Agent Policia Local
GRUP: C
SUBGRUP: C1
NOMBRE DE VACANTS: 1
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs

Objecte de l´anunci

L’objecte del present anunci es fer públic la vacant en la plantilla, de la plaça d´agent de
policia local de l´Ajuntament de Costitx i la seva provisió comissió de serveis de caràcter
voluntari. La regulació d´aquesta provisió és regirà per  l’establert al Decret 40/2019, de 24
de maig, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació dels policies locals de les Illes
Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del fons de seguretat pública de
les Illes Balears.

Requisits dels aspirants

Les persones interessades han de complir en la data de finalització del termini per presentar
les sol·licituds i durant tot el procés selectiu, els requisits següents:

a) Ser funcionari de carrera de l’Administració Local a l’Escala d’Administració
Especial, Subescala Serveis Especials, Classe Policia Local.
b) Trobar-se en situació de servei actiu
c) Comptar amb la conformitat de l’òrgan competent de l’Ajuntament de procedència.
d) Estar en possessió del certificat de nivell B2 (nivell avançat) del coneixement de la llengua
catalana. Els certificats han de ser els expedits per l’Escola Balear d’Administració Pública, o
els expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística, o els
reconeguts segons l’ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de
2014. Es realitzarà un examen de convalidació a les  persones aspirants  que no acreditin
aquest nivell. 

Data de presentació de sol·licituds

Serà de quatre dies naturals des de la seva publicació.

Toma de possessió

S´informa que la toma de possessió ha de ser dins d´enguany.

Plaça Mare de Déu, 15 – 07144 Costitx (Illes Balears)

Tel. (+34) 971 87 60 68   Fax. (+34) 971 51 30 02  Mail:  ajuntament@ajcostitx.net


