
Ajuntament de València Ayuntamiento de València

Convocatòria per a la sol·licitud de comissió de serveis en 
l’Ajuntament de València oberta per als agents de policia 
local de la Comunitat Valenciana. [2018/282]

Convocatoria para la solicitud de comisión de servicios en 
el Ayuntamiento de València abierta para los agentes de 
policía local de la Comunitat Valenciana. [2018/282]

El concejal del Área de Gobierno Interior del Ayuntamiento de 
València, por Decreto de fecha 9 de enero de 2018, ha establecido los 
criterios para la ordenación de solicitudes para futuras comisiones de 
servicio de agentes de la policía local en dicha corporación. A tal efec-
to, se abre un plazo de presentación de solicitudes, que finaliza el día 
5 de febrero de 2018, encontrándose publicado el referido decreto en 
la página web y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de València.

La presentación deberá realizarse en sede electrónica, a través de 
trámites-materias, y seleccionando «otras solicitudes no catalogadas».

València, 11 de enero de 2018.– El secretario general de la Admi-
nistración municipal: Francisco Javier Vila Biosca.

El regidor de l’Àrea de Govern Interior de l’Ajuntament de Valèn-
cia, per mitjà del Decret de data 9 de gener de 2018, ha establit els 
criteris per a l’ordenació de sol·licituds per a futures comissions de ser-
vei d’agents de la policia local en aquesta corporació. A aquest efecte, 
s’obri un termini de presentació de sol·licituds, que finalitza el dia 5 de 
febrer de 2018. El decret esmentat s’ha publicat en la pàgina web i en el 
tauler d’edictes de l’Ajuntament de València.

La presentació haurà de realitzar-se en seu electrònica, a través de 
tràmits-matèries, i seleccionant «altres sol·licituds no catalogades».

València, 11 de gener de 2018.– El secretari general de l’Adminis-
tració municipal: Francisco Javier Vila Biosca.
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