
DECRET D'ALCALDIA

[SIGNATURE_FIELD_4]

[INICIO_INCLUSION_PLANTILLA]

Vist que el passat dia 29 de novembre de 2018,  mitjançant el decret DE1764/2018 
es va aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, la composició del 
tribunal i la data de la primera prova del concurs oposició lliure per a la provisió 
d'una plaça de la Policia Local.

La publicació de l'anunci de la resolució en el BOP de Barcelona, no es va produir 
fins al dia 4 de desembre de 2018, per la qual cosa el termini atorgat als aspirants 
inicialment exclosos per aportar la documentació que mancava a la seva petició no 
fineix fins al dia 14 de desembre de 2018.

Atès que entre la data de finalització de la presentació de documentació i la data de 
la primera prova no hi  havia cap dia laborable que permetés dictar  la resolució 
d'aspirants admesos definitivament, cal modificar la data de la primera prova. 

Per tot això i en ús de les facultats que em són conferides per l’ordenament jurídic 
vigent, pel present RESOLC:
 

Primer.- Deixar sense efecte  el punt sisè del decret de l'Alcaldia DE1764/2018, de 
data 29 de novembre,  que fixava la primera prova del  procés selectiu per a la 
provisió d'una plaça d'agent de la Policia Local, per concurs oposició lliure. 

Segon.- Assenyalar com a data de realització de la primera prova, prova d’aptitud 
física, el dia 21 de desembre de 2018, a les 09:00 a les Pistes d'Atletisme  (c/ Rda. 
Dr. Anglès, s/n), per a dur a terme la prova d’aptitud física. 

Tercer.-  Exposar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Canet de 
Mar i a la pàgina web municipal http://www.  canetdemar.cat. 

Ho mana i signa la senyora alcaldessa Blanca Arbell i Brugarola, a la vila de Canet 
de Mar.[[[FIN_INCLUSION_PLANTILLA]

         Davant meu

Pot comprovar la validesa d'aquest document mitjançant el servei de validació disponible en  
https://eseu.canetdemar.cat a l'apartat Validació de documents introduint el codi : 
MX5K2PJWX8C7H41. LLEI 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans en els 
serveis públics.
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