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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SANT BOI DE LLOBREGAT
ANUNCIO sobre aprobación de las bases para la cobertura de dieciocho plazas de agente de la Policía
(N404-2019-000004).
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en la sessió de data 6 de febrer de 2019,
va adoptar l'acord següent:

“Primer.- Aprovar les bases per a la cobertura de divuit places vacants d'agent de policia pel sistema d'oposició
de torn lliure, vinculades inicialment al lloc de treball d'agent de policia, incloses a la plantilla de personal
funcionari d'aquest Ajuntament.
Segon.- Obrir la convocatòria per a la cobertura de divuit places vacants d'agent de policia pel sistema
d'oposició de torn lliure, vinculades inicialment al lloc de treball d'agent de policia, incloses a la plantilla de
personal funcionari d'aquest Ajuntament.
Tercer.- El nombre de places vacants d'aquesta convocatòria podrà augmentar per necessitats organitzatives
abans de l'inici de les proves de selecció, segons allò previst a l'article 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Quart.- Les bases de la convocatòria seran publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província (BOP).
L'anunci de la convocatòria serà publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al BOE,
indicant el número i data de la publicació de les bases. Les bases i l'anunci de la convocatòria seran exhibits al
tauler d'anuncis de la corporació i al web de l'Ajuntament, www.santboi.cat.
Cinquè.- Indicar que el termini per a la presentació d'instàncies serà de vint dies hàbils, comptadors a partir de
l'endemà de l'última publicació al BOE o al DOGC.
Sisè.- Establir que la resolució mitjançant la qual s'aprova la llista d'admesos/es i exclosos/es es publicarà al
DOGC o bé es notificarà als afectats en qualsevol de les formes previstes en els articles 40 i 41 de la Llei
39/2015 de l'1 d'octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”

El text íntegre de les bases i de la corresponent convocatòria ha sortit publicat al Butlletí Oficial de la Província
de data 20 de febrer de 2019.

Sant Boi de Llobregat, 22 de febrer de 2019

Juan Antonio Tamayo Fernández
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