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Selecció d’un caporal de la Policia Local de Vidreres
Vist el Decret d’Alcaldia 41/02020 de 19 d’agost de 2020, mitjançant el qual
s’autoritzava la Comissió de Serveis sol.licitada pel Sr. Albert Bardají Capell a
l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, a partir del dia 15 de setembre de 2020 i
fins el 14 de setembre de 2022.
Atès que en data 24 de novembre de 2021, la Policia Local de Vidreres està
constituïda per 11 agents de policia i dos vigilants municipals, un dels quals està
exercint d’agent amb funcions de cap degut a l’absència de l’inspector i cap de la
Policia Local des de 15 de setembre de 2020.
Atès que a data de redacció d’aquest decret, el Cos de la Policia Local no disposa de
cap comandament segons l’estructura jeràrquica de les policies locals.
Vist que mitjançant el decret 55/2021, de 29 de gener de 2021, es va resoldre
convocar el procés selectiu per a la selecció d’un inspector interí de la Policia Local, en
substitució de l’Inspector titular.
Atès que a la Policia Local de Vidreres, entre l’escala executiva (inspector) i l’escala
bàsica (agent), no hi ha cap comandament intermedi, i és necessari organitzar el Cos
de la Policia Local incorporant immediatament la categoria de Caporal, per l’òptim
funcionament del Cos de Policia.
Atesa l’existència de consignació pressupostària suficient.
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Fonaments de dret.
Vist l’article 21.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Vist l’article 24 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya,
en relació a l’estructura de les policies locals.
Vist l’article 6.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el
reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals en relació als processos
selectius de caporal.
RESOLC
Primer.- Aprovar les bases de la convocatòria de selecció d’un caporal de la Policia
Local de Vidreres.
Segon.- Aprovar el procés per a la selecció d’un caporal de la Policia Local de
Vidreres.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a tots els agents de la Policia Local, als vigilants
municipals i al Comitè d’Empresa.

