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Ajuntament de Simat de la Valldigna
Anunci de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna sobre 
rectificació d’errada continguda a l’anunci de l’aprovació 
de les bases i convocatòria, per a la provisió en propietat 
de dos plaçes d’agent de la Policía Local, una mitjançant 
el sistema d’oposició lliure i l’altra per el torn de mobilitat 
mitjançant concurs (BOP de València, número 201, de 
20 d´octubre).

ANUNCI
Vist que en el BOP de València Nº 201, de 20 d´octubre de 2020 
es va publicar Anunci de l´Ajuntament de Simat de la Valldigna 
sobre l´aprovació de les bases i convocatòria, per a la provisió en 
propietat de dos plaçes d´agent de la Policía Local, una mitjançant el 
sistema d’oposició lliure i l’altra per el torn de mobilitat mitjançant 
concurs.
Advertida errada de fet a l´esmentat Anunci, i en concordancia al 
termini de presentació d´instàncies contingut al punt 5 de les Bases 
del referit procés selectiu, on diu;
“Havent-se aprovat per Resolució d’Alcaldia n.º 2020-0622 de data 
30 de setembre de 2020, les bases i la convocatòria per a cobrir, en 
propietat, dues places d’agent de Policia Local d’aquest Ajuntament, 
s’obri un termini de presentació de sol·licituds que serà de vint dies 
hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació d’extracte en el 
Diari Oficial de la Província de València”.
Cal dir;
“Havent-se aprovat per Resolució d’Alcaldia n.º 2020-0622 de data 
30 de setembre de 2020, les bases i la convocatòria per a cobrir, en 
propietat, dues places d’agent de Policia Local d’aquest Ajuntament, 
s’obri un termini de presentació de sol·licituds que serà de vint dies 
hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació d’extracte en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)”.
Simat de la Valldigna, 27 d´octubre de 2020.—L’alcalde, Victor 
Mansanet Boïgues.
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