1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7273 - 23.12.2016
CVE-DOGC-A-16356055-2016

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE ROQUETES
ANUNCI sobre esmena de les bases de la convocatòria de sergent per promoció interna.
Mitjançant resolució d'alcaldia 772/2016 s'ha aprovat l'esmena a les bases que han de regular la provisió d'una
plaça de sergent de la Policia Local de Roquetes i que es detalla a continuació:

"5è Exercici. Projecte
Els aspirants han de presentar un projecte de reestructuració i organització de la policia local, tenint en
consideració les funcions que li atribueix la legislació i les característiques i necessitats que planteja el municipi.
El projecte s'ha d'entregar al registre d'entrada de la corporació en sobre tancat i en el termini que es fixi a
l'anunci en el qual es publiqui el llistat d'admesos i exclosos.
L'ajuntament ha de lliurar a cada membre del tribunal una còpia dels projectes presentats, com a mínim, 5
dies d'antelació a la data del començament de les proves.
El projecte es valorarà de conformitat amb el barem d'elements a considerar especificats a continuació.
El tribunal pot sol·licitar als aspirants aquells aclariments que consideri oportuns sobre els projectes presentats.

Taula de valoració del projecte:
1.- Coneixements professionals: màx. 6 punts
2.- Comunicació: màx. 2 punts
3.- Viabilitat/implantació: màx. 6 punts.
4.- Orientació al servei intern/extern: màx. 3 punts
5.- Innovació i dinamisme: màx. 3 punts.
Puntuació màxima de l'exercici és de 20 punts, essent necessari una puntuació de 10 punts per superar
l'exercici."
Es dona compte que l'exercici que figura a les bases com a cinquè (Curs selectiu) passa a ser el sisè.
Els aspirant/es tindran un termini de 10 dies per presentar el projecte al registre d'entrada de l'Ajuntament de
Roquetes, a comptar a l'endemà d'aquesta publicació al BOPT i DOGC.

Roquetes, 21 de desembre de 2016
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