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ANUNCI 

Per resolució d’alcaldia de 17 de juliol de 2018 s’ha ampliat el termini de 
presentació de sol·licituds per la convocatòria d’una plaça d’agent amb caràcter 
interí i una borsa de treball d’agents, aquest acord diu:

“En data 9 de juliol de 2018, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat 
núm.7659, la convocatòria per cobrir una plaça d’agent de la Policia Local de la 
Roca del Vallès amb caràcter interí i una borsa de treball d’agents, establint a la 
base tercera que les sol·licituds s’hauran de presentar dins del termini de 20 dies 
naturals, a comptar des del dia següent al de la publicació de la convocatòria al 
DOGC.
Calculat el còmput dels dies per a la presentació de sol·licituds per prendre part en
aquest procés de selecció el termini finalitzaria el dia 30 de juliol de 2018, no 
obstant això, i degut a una errada en el càlcul, s’ha manifestat a les persones 
interessades que el còmput finalitzava el dia 31 de juliol, motiu pel qual ens podem 
trobar que persones interessades presentin les seves sol·licitud fora de termini per 
un error de l’administració.
L’article 32.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques disposa que:

“L’Administració, excepte precepte en contra, pot concedir d’ofici o a petició dels interessats una
ampliació dels terminis establerts que no excedeixi la meitat d’aquests, si les circumstàncies ho
aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercer. L’acord d’ampliació s’ha de notificar als
interessats.”

Vist l’error en la informació facilitada a les persones interessades, i que pot 
comportar que es vegin vulnerats els seus drets de personació i presentació a 
aquesta convocatòria i amb la voluntat de no originar cap indefensió ni vulnerar 
drets dels administrats i ciutadans, s’ha de concedir d’ofici l’ampliació del termini 
per presentar les sol·licituds fins el dia 31 de juliol d’enguany, no obstant això, i 
atès que s’ha de comunicar als interessats, s’haurà de publicar aquesta resolució en 
el Butlletí Oficial de la Província, en el Tauler d’Edictes Electrònic, al web municipal i 
al Tauler de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

És per tot això que resolc:
Primer. Ampliar el termini per a la presentació de sol·licituds per prendre part a la 
convocatòria del procediment de selecció d’una plaça d’agent de la Policia Local, 
amb caràcter interí i una borsa de treball d’agents, fins el dia 31 de juliol de 2018.

Segon. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província , en el Tauler 
d’Edictes Electrònic, al web municipal i al Tauler de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.”
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