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BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Ajuntament de Picanya
Edicte de l’Ajuntament de Picanya sobre rectificació de
bases del procés selectiu per a cobrir dues places d’agent
de Policía Local.
EDICTE
Per la present es fa públic que per Resolució d’Alcaldia núm. 885,
de 4 de setembre de 2020, s’ha procedit a la rectificació de les Bases
del procés selectiu per a cobrir dues places d’Agent de Policia Local,
amb el següent tenor literal:
“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Donada compte a aquesta Alcaldia que mitjançant Resolució número
754 de data 17 de Juliol de 2020, es van aprovar les bases que regeixen
el procés selectiu per a cobrir dues places d’Agent de Policia Local,
pertanyents a la subescala d’administració especial, subescala de
serveis especials, classe Policia Local i Auxiliars.
Després de l’aprovació de les citades bases s’ha advertit un error
material en les citades bases, i particularment en la Base Cinquena,
relativa a la forma i termini de presentació d’instàncies.
Havent donat compte que conforme disposa l’article 109.2 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques
“Les Administracions Públiques podran així mateix rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instàncies dels interessats, els errors
materials, de fet a aritmètics existents en els seus actes.”
Aquesta Alcaldia Presidència RESOL:
PRIMER.- Rectificar la Base Cinquena de les Bases que regeixen
el procés selectiu per a la selecció de dos Agents de Policia Local
a l’Ajuntament de Picanya, consistent en la substitució del paràgraf
primer de la citada Base pels següents:
“La sol·licitud de participació, ajustada al model normalitzat que
s’indique en la convocatòria, s’haurà de presentar per mitjans
telemàtics, en el termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de
l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana.
Les persones que desitgen prendre part en aquest procés selectiu el
sol·licitaran per mitjà d’instància dirigida a l’Alcalde President de
l’Ajuntament de Picanya, presentant-se la sol·licitud per mitjans telemàtics, en el termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà
de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana (article 14 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell,
pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de
treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana),
utilitzant el tràmit PE.121 PROCÉS SELECTIU CONVOCATÒRIA
2 PLACES AGENT POLICIA LOCAL PER PROCEDIMENT DE
CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ, al qual es té accés a través de la
seu electrònica de l’Ajuntament de Picanya https://picanyamesfacil.
sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=11106.
Les instàncies podran presentar-se igualment en el Registre General
de l’Ajuntament, i per mitjà de qualsevol de les formes previstes
en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Les persones participants que presenten la sol·licitud en altres
registres diferents als de l’Ajuntament de Picanya hauran de remetre
còpia d’aquesta, dins del termini de presentació de sol·licituds, a la
següent adreça electrònica: digam@picanya.org”
SEGON.- Publicar la present Resolució en el Butlletí Oficial de la
Província.”
El que es fa públic per a general coneixement.
Picanya, a 7 de setembre de 2020.—L’alcalde, Josep Almenar i
Navarro.
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