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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
EDICTE sobre aprovació de les bases, inici i convocatòria del procés selectiu per a la cobertura per
promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una plaça de caporal de la Policial Local i
constitució d'una borsa de treball, més les vacants que puguin produir-se fins a la data d'inici de les
proves dins el grup d'administració especial, subgrup de serveis especials, classe Policia Local, d'acord
amb el que preveuen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, el Decret 233/2002,
de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, i la
resta de normativa vigent que resulta d'aplicació (exp. GREC2020000023).
Per Decrets d'alcaldia, números 2020AJUN000431 2020AJUN000883, de dates 6 de març i 22 de maig de 2020
respectivament, s'ha resolt aprovar les bases e iniciar i convocar el procés selectiu per la cobertura per
promoció interna mitjançant el sistema de concurs oposició, d'una plaça de caporal de la policial local de
Vilassar de Dalt i constitució d'una borsa de treball, més les vacants que puguin produir-se fins a la data d'inici
de les proves.
Les bases d'aquesta convocatòria s'han publicat íntegrament al BOPB amb codi 0022020006484 i CVE
2020012383 de data 29 de maig de 2020.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar des de l'endemà a la publicació de la
convocatòria al DOGC. Si l'últim dia per a la presentació resultés inhàbil, s'allargarà fins al següent dia hàbil.
El contingut íntegre de les bases i els successius actes administratius derivats d'aquesta convocatòria es faran
públics en el tauler d'edictes de la corporació.
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, 29 de maig de 2020

Carola Llauró Sastre
Alcaldessa
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