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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE VILASSAR DE DALT
ANUNCIO sobre modificación de la convocatoria del proceso selectivo de dos plazas de agente de Policía
Local, por el sistema de acceso de concurso-oposición libre.
Atès que a la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 4 de desembre de 2018 es va aprovar la
modificació efectuada a les bases aprovades per la Junta de Govern Local de dues places d'agent de policia
local, pel sistema d'accés de concurs-oposició lliure i unes bases pel procés de cobertura d'una plaça d'agent de
policia local pel sistema de concurs específic reservat a mobilitat horitzontal.
Atès que per Decret d'alcaldia, núm. 1465 de data 12 desembre de 2018, s'ha resolt modificar la convocatòria
del procés selectiu de dues places d'agent de policia local, pel sistema d'accés de concurs-oposició lliure.
Les bases d'aquesta convocatòria s'han publicat al BOPB amb núm. de registre 022018024639 i CVE
2018046123 de data 21 de desembre de 2018.
El nou termini per lliurar la sol·licitud és de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà de la darrera publicació de
l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Si l'últim dia de presentació d'instàncies cau en dissabte o festiu,
es prorrogarà fins al següent dia hàbil.
No obstant, les sol·licituds ja presentades per participar en la convocatòria durant el termini iniciat amb la
publicació de les bases a la pàgina web de l'ajuntament del passat dia 7 de novembre de 2018 es donarà per
rebudes sense perjudici del dret que els assisteix d'efectuar les modificacions que creguin pertinents.
La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que disposa l'article 76 del Decret 214/1990, de 30 juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats local.

Vilassar de Dalt, 8 de gener de 2019

Xavier Godàs Pérez
Alcalde
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