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PROCÉS: Convocatòria d’1 plaça d’inspector/a, subgrup A2, de la Policia Local, per concurs oposició lliure. 

EXPEDIENT: 2020/10846 

ASSUMPTES: Superacio del curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya del procés per la 

cobertura d’una plaça d’inspector/a, subgrup A2, de la Policia Local, per concurs oposició lliure. 

 

D’acord a l’apartat “8.1.6.Curs selectiu” de les bases específiques que regulen el procés selectiu per la 

cobertura d’una plaça d’inspector/a, subgrup A2, la persona aspirant que va superar el procés i va ser 

proposada per l’òrgan de selecció, havia de superar un curs específic de la categoria objecte de la 

convocatòria, organitzat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

 

Entre el 25 d’octubre i el 3 de desembre de 2021 s’ha portat a terme el Curs d’inspector/a de policia a 

l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb un total de 160 hores de dedicació. 

 

En data 20 de desembre de 2021 l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha comunicat a l’Ajuntament de 

Mataró la qualificació obtinguda per l’aspirant Sr. Marc Corominas Sánchez, essent aquesta amb resultat 

d’apte. 

 

Així doncs, i d’acord amb l’apartat 11 de les bases específiques que regulen el procés selectiu, l’apartat 11 i 

l’Annex 2 de les bases generals, i de conformitat amb el que preveu l'article 29 del Decret 233/2002, de 25 de 

setembre i l’article 67 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, s'estableix dins del procés de selecció de la plaça 

amb nomenament d’inspector/a de la Policia Local, un període de pràctiques al municipi que serà d’una durada 

de 12 mesos, per tal de garantir la idoneïtat de la perosna aspirant a la plaça convocada. Aquest període 

començarà a comptar des de l’acabament del curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i 

serà qualificat d’apte/a o no apte/a. 

 

I sense més assumptes que tractar s’aixeca la sessió de la qual, com a secretària, en faig constar el seu 

contingut. 

 

Mataró, a data de la signatura electrònica, 

 

 

 

 

Susana Ramos Martín 

Secretària del procés selectiu 


