
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

ANUNCI sobre modificació de les bases específiques de la convocatòria pública del procés selectiu de
dues places d'agent de la Policia Local, funcionari de carrera, subgrup C2, un per mobilitat horitzontal i un
per concurs oposició lliure, i obertura del termini per a la presentació de sol·licituds.

El Decret  d'Alcaldia núm ero 2020- 1784 de 28  de juliol de 2020, resol  esm enar la Base 2.1, c)  del Decret  2020-
1278 de 9 de juny  de 2020  d'aprovació de les bases específiques i  convocatòria pública del procés select iu de
dues places d'agent  de la policia  local,  funcionari  de carrera,  subgrup C2,  1  per  m obilitat  horitzontal  i  1  per
concurs- oposició lliure.

 

On  deia:

“c)  Haver  com plert  18  anys i  no passar  dels 50..”

Ha de dir :

c)  Tenir  com plerts divuit  anys i  no excedir,  si  s'escau,  l'edat  m àxim a de jubilació forçosa.

 

La resta de les bases i  cont ingut  del Decret  2020- 1278 de 9 de Juny de 2020 no es m odifiquen.

Publicar  la rect ificació de les bases específiques a la seu elect rònica de la Corporació,  en el  But llet í Oficial  de la
Província,  al  Diar i  Oficial  de la Generalitat  de Catalunya i  a  la pàgina web.

Obrir  novam ent  el  term ini de presentació de sol· licituds que serà de 20  dies naturals a  com ptar  de l'endem à de
la darrera publicació d'aquest  anunci al  Diar i  Oficial  de la Generalitat  de Catalunya o al  But llet í Oficial  de la
Província,  prenent  com  a referència la darrera d'aquestes publicacions.

 

Mont - roig  del Cam p,  29  de juliol de 2020

 

Fran Morancho López

Alcalde
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