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Servei de desenvolupament i organització 
Direcció de recursos humans i organització 1 

 

PROCÉS:  AUTORITZACIONS DE COMISSIONS DE SERVEIS 

EXPEDIENT:  52792/2020 

ASSUMPTE: APROVAR COBERTURA TEMPORAL PER COMISSIÓ DE SERVEIS DE 10 PLACES 

AGENT DE LA POLICIA LOCAL 

 
Per decret 452/2021, de 21 de gener, del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, 

s’ha resolt el següent:  

 

 

 

1. Cobrir provisionalment en comissió de serveis 10 llocs de treball d’agent de la policia 

local.  

2. Publicar l’oferta,  que s’annexa a aquesta resolució, a la pàgina web de l’Ajuntament de 

Mataró (www.mataro.cat) per a la seva difusió, així com a la resta de mitjans de 

comunicació habituals.  

3. Obrir termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies naturals a partir de 

l’endemà de la publicació de l’oferta al DOGC.   

4. Establir que el procés selectiu constarà d’una entrevista d’avaluació de competències, 

que podrà contenir proves de caràcter psicotècnic, d’acord amb l’annex, amb els requisits 

metodològics i garanties que consten a les bases generals de selecció de l’Ajuntament 

de Mataró.  

 

 

ANNEX- INFORMACIÓ DE L’OFERTA:  COBERTURA MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS DE 10 

PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL 

 

 

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL: Agent de la policia local.  

GRUP DE TITULACIO:  C2 

REGIM: funcionari 

RETRIBUCIO BRUTA MENSUAL: SB C1; CD 19; CE  1,192,44 € , més els complements 

que corresponguin segons les condicions del lloc de treball. 

FORMA D’OCUPACIÓ: Adscripció provisional en comissió de serveis. 

DURADA: Mentre no es realitzi la provisió definitiva i, com a màxim, 1 any prorrogable 

un altre any més.  

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ: 

 Ser agent en servei actiu a qualsevol cos de policia local de Catalunya, 

del cos de mossos d’esquadra i els de forces i cossos de seguretat de 

l’Estat destinats a Catalunya. 
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 Disposar del permís de conduir B i A2 vigents.  

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 20 dies naturals des de l’endemà de 

la publicació de l’oferta al DOGC.  Tota la informació de l’oferta es troba a la pàgina web 

de l’Ajuntament de Mataró (www.mataro.cat), apartat Treballa a l’Ajuntament, Ofertes de 

treball d’accés per al personal de l’Administració.  

 

Les persones interessades hauran d’adreçar la seva candidatura de forma telemàtica 

mitjançant una declaració responsable a l’enllaç que s’adjuntarà a l’espai web indicat i 

hauran d’enviar per correu electrònic un currículum actualitzat a l’adreça de correu 

electrònic seleccio@ajmataro.cat.  

 

SISTEMA DE SELECCIÓ: es realitzarà una entrevista d’avaluació de competències, que 

podrà contenir proves psicotècniques. Les competències que s’avaluaran seran:  

 

 Anàlisi i resolució de problemes 

 Treball en equip 

 Compromís amb l’organització i ètica. 

 Autodesenvolupament personal. 

 Orientació a la ciutadania. 

 

L’informe d’avaluació inclourà una proposta motivada en favor de les persones aspirants, 

que serà elevada a l’òrgan competent per tal de cobrir els llocs de treball pel sistema de 

comissió de serveis.   

 

Mataró 

JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA 

Regidor Delegat D'Administració, Bon Govern I Mobilitat 

 

 


