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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
ANUNCI sobre la convocatòria i les bases específiques que han de regir el concurs oposició per a la
provisió definitiva de tres places d'agent de la Policia Local (OPO 2016 i OPO 2017).
Per JGL de data 28 de desembre de 2017, s'han aprovat la convocatòria i les bases específiques del procés
selectiu per a la provisió definitiva de dues places d'agent de la policia local (OPO 2016) de l'Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols, enquadrades dins de l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe
policia local.
Per JGL de data 23 de gener de 2018 s'aprova la modificació de la convocatòria i de les bases aprovades per
JGL el dia 28 de desembre de 2017, incloent una tercera plaça d'agent provinent de l'Oferta Pública de
l'exercici 2017.
En compliment del que estableix la normativa vigent, es publica el text íntegre de les bases aprovades al BOP
de Girona núm. 23 d'1 de febrer de 2018.
Les sol·licituds, amb la documentació exigida per a prendre part en l'esmentat procés de selecció, es poden
presentar dins el termini de 20 dies naturals des del següent al de la publicació d'aquest anunci en el DOGC, al
Registre General d'aquest Ajuntament o en la forma establerta a l'art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre ,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Si la instància no es presentés al Registre d'Entrada de l'Ajuntament, l'aspirant haurà de comunicar a l'Àrea de
Recursos Humans la remissió de la còpia de la instància el mateix dia, mitjançant correu electrònic
(recursoshumans@guixols.cat) adjuntant el certificat de presentació que ho acrediti, com a màxim, el darrer
dia del termini de presentació de les instàncies. No s'acceptarà cap instància que no hagi complert aquest
requisit.
Els successius anuncis corresponents a aquesta convocatòria es publicaran al Tauler electrònic d'aquest
Ajuntament i a la Seu Electrònica de la Corporació.

Sant Feliu de Guíxols, 14 de febrer de 2018

Carles Motas i López
Alcalde
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