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La Junta de Govern Local de data 31 d’octubre de 2017, va aprovar les bases i va 
convocar concurs oposició, per promoció interna per a la provisió definitiva d’una 
plaça de sergent de la Policia Local. 

Les bases aprovades estableixen a la seva bases tercera, apartat segon, que les 
bases completes es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i s’exposaran al tauler d’edictes de la Corporació 
Local.

Les publicacions oficials es van efectuar els dies 10 de novembre de 2017, en el 
Butlletí Oficial de la Província i el dia 13 del mateix mes, en el Diari Oficial de la  
Generalitat de Catalunya, però per una errada material no es van publicar en el 
tauler d’edictes de la Corporació.

Atès que els representants sindicals de la Policia Local de Canet de Mar, mitjançant 
escrit, registrat d’entrada amb el número 294/2018, de dta 16 de gener, denuncien 
manca d’informació, publicitat i transparència en el procés.

Vist l’article  109. 2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú  de  les  administracions  públiques,  segons  el  qual,  les  administracions 
públiques  podran  rectificar  en  qualsevol  moment,  d’ofici  o  a  instància  dels 
interessats els errors materials, de fet o aritmètiques existents en els seus actes, 
pel present RESOLC:

PRIMER.-  Obrir un nou període de presentació de sol·licituds per prendre part en el 
procés  selectiu,  per  termini  de  20  dies  naturals,  a  partir  de  l’endemà  de  la 
publicació de la present Resolució en el web municipal.

SEGON.-  Comunicar la present Resolució als representants sindicals de la Policia 
Local.

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 : 
VUYIGEUFRSOW54I. LLEI 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans en els 
serveis públics.

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat



    [SIGNATURE_FIELD_2]      [SIGNATURE_FIELD_1]

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 : 
VUYIGEUFRSOW54I. LLEI 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans en els 
serveis públics.

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat


		2018-01-18T17:33:18+0100
	eSign


		2018-01-18T17:34:34+0100
	CPISR-1 C Blanca Arbell Brugarola


		2018-01-18T13:48:28+0100
	CPISR-1 C Bernat Costas Castilla




