
g
,,á\\Z

Ajuntament de Banyoles
Al€ald¡a

r Alcalde-President.

DECRET D'ALCALDIA 2017.10

Banyoles. 3 de gener de 2017.

Vist que s'ha prodult un error materia¡ en les bases reguladores del procediment de selecció
per a la constitució d'una borsa d'agents de poticia, amb car;cter ¡nterí, per a substitucions,
a l¿ Polici¿ Local de Banyoles,

Vist que a la base tercera - Requisits dels aspirants hi diu:

"j) Estar en possess¡ó del permís de condu¡r de classe A2, B i BTp.,,

I ha de dir:

"j) Estar en possess¡ó del permís de condujr de classe A2 i B.-

Vist que a la quart¿ base Sot.ltcttuds ht diu:

... L¿ sol lic¡tud es podrá presentat al reg¡stre d'entrada de I'Ajuntament de Banyoles, Ofjcina
datenc¡ó at .iutad¿, de di uns a ctivendres de tes 8:30 a tes 19:OO. Iambé podran...

I ha de dir:

... La sol hcttud es poclr¿ presentar al registre d'entrada de tquntament de Banyoles, Of¡c¡na
d'atenc¡ó al ciutadá, de dilluns a d¡jous de les 8:3A a ks 18:45h ¡ els divendres de B:30 a
16: 45h. Tañbé padran...

Vist que es tróda d'un error material i per tant, rectificable en qua¡sevol moment per
l'administració d'acord amb l'articte 109.2 de ta Ltei 39/2015, d,1 d,octubre, det procedrment
administratlu comú de jes administracions públiques.

D'acord amb les competéncies que m'atorga l'article 53.1 del Decret Legislatiu Z|2OO3, de 2A
d'abril, pel qual s'aprova e¡ Text refós de la L¡ei t'lunicipat i de Régim Local de Catatunya,
aquesta Alcaldia-Presidéncia

DECRETA:

Pr¡mer,- Corregi¡ l?rror material detedat a les bases tercera iou¿rta de tes bases
reguladores del procediment de selecció per a la coñstitució d'una borsa d,agents de policia,
amb carácter iñterí, per a substitucions, a ta Poticia Local de Banyoles.

Segon.- Publicar l'esmentada resolució at Eutttetí Oficiat de ta Província de Girona. at taLrrer
d'anuncis eiedrónic de la Corporació i la página web de l?juntament (seu electrdnica) ien
extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, on hi constará et número ila dáta
del BOP de la província en el qual apareix publicada aquesta resolució,

Aixó ho mana isigna el

uel Noguer i Planas.

Certifico,

17320 sanvoes (G rcñr)
cof eu-er aka dra@¿lbanyores.o.9


