ANUNCI de publicació d’aclariment i esmena de les bases d’un procés de selecció de personal de les
bases reguladores del procés selectiu per cobrir una plaça d’agent de la Policia Local de Ripoll
funcionari de carrera per concurs oposició lliure
En relació al procés de selecció per a cobrir una plaça d'agent de la Policia Local de Ripoll es procedeix
publicar la resolució d'alcaldia de la que es transcriu la part dispositiva a continuació:
"Disposició
L'alcalde resol:
Primer. Disposar l'aclariment i l'esmena a les bases reguladores del procés de selecció per a cobrir a cobrir
una plaça d'agent de la Policia Local de Ripoll publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de
data 29 de juny de 2022, i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 6 de juliol
de 2022 i a la pàgina web municipal de la Corporació Local, segons el detall següent:
A. Aclariment en relació al Tribunal
El Tribunal estarà format d'acord amb les prescripcions establertes per l'article 8 del Decret 233/2002, de 25
de setembre, i en concret per:
President: Sostsinspector en cap de la Policia Local
Vocal 1. Caporal de la Policia Local de Ripoll
Vocal 2. Persona proposada per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Vocal 3. Persona proposada per la Direcció General d'Administració de Seguretat
Vocal 4. Secretari de la Corporació
Tots els membres del Tribunal disposaran dels corresponents suplents sempre garantint el precepte indicat.
B. 3r Exercici. Cultura General
Es procedeix a esmenar l'error detectat en el sentit que les preguntes d’aquesta prova s’han de realitzar amb
la proporció següent; un 50% de preguntes relatives a coneixements de cultura general i el 50% restant
relatives a coneixements sobre l’actualitat social, cultural i política, esmenant i substituïnt així els percentatges
esmentats en les bases reguladores del procés de selecció objecte d'aquesta resolució.
Segon. Disposar que aquest aclariment i esmena no suposa cap modificació substancial pel que afecta a les
bases reguladores del procés de selecció.
Tercer. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i a la pàgina web municipal."
Ripoll, a la data de la signatura electrònica.
Gerard Soldevila Freixa
Secretari
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