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AJUNTAMENT DE BANYOL€S
Alcaldia

Etlicle de correcció d'¿ftaLles de les bases rcgülr,dores del pracedbnefit de
sctecctó p¿t n Ia canstíhtcíó tt'una borsfl dhge ts d¿ policía, üt1b Rrhcter

En data 3 de tener de 2017, s,ha dictat el Decret d,Alca¡dia de la
Corporació núm. 10 que es t¡anscriu tot seguit:

"Vist que s'ha produit un error mate¡ial en les bases regulado¡es del
ptocediment de se¡ecció per a la constitució d,una borsa d,agents de
policia, amb carácter interi per a substituciont a la policia Local de
Ba¡yoles.
Vist que a la base tercera - Requisits dels aspirants hi diu:
"j) Esta¡ en possessió del pe¡mís de conduir de classeA2, B i BTp.,,
I ha de dir:
"j) Estar en possessió del permís de conctuir de ctasseA2 i 8.,,
Vist que a la quaria base - Sollicituds hi diu.
... La sol.licitud es podrá p¡esentar al ¡egistre d,enhada de l,Ajunta-
ment de Banyoles, O6cina d'at€nció al ciutad¿! de dittuns a diven-
dres de les 8r30 a les 19:00. També podran...
I ha de dir:
... La sol licitud es podfá presentar al registre d'entrada de l,Ajunta-
ment de Banyoles, Oficina d'atenció al ciutadá, de dillüns a dijous
de les 8:30 a les 18:45h i els divendres de E:30 a 16:45h. thmbé po

Vjst que es tracta d'un error material i per tant, rechfi€able en qual-
sevol moment per l'administració cl'acord ajnb l,a¡ticle 109.2 de ta
Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú d€
les adm jnistracions públiques.
D'acord amb les compet¿ncies que m'atorga l'articie 53.1 del Decfet
Legislatiu 2/2003, de 28 d,abril, pe1 qual s,aprova el Text refós de
la Llei Municipal i de Ré$m l,ocat de Catalunya, aquesta Alcaldia-
Presidéncia

DECRE]A:

Prime.- Corretir l'error material detecrata lesbases tercera i quarta
de les bases ¡eguladores del procediment de selecció per a la cons-
tjtució d'r¡na borsa d'atents de polici4 amb carácter interí, per a
)ub-LrLucrons, d ld Poli d Loc¿lde B¿nyote(.
Segon.- Publicar 1'esmentada resolu€ió al BuUletí Oficial de la pro
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víncia de Ci¡ona, al taüle¡ d'anuncis electrbnic de la Corporació i la
página web de I'Ajuntament (seu electrbnica) i en extracte en el Di
ari Odcial de la Generalitat de Cataluny4 on hi constará elnúmero i
la data delBOP de la província en el qüal apareix Publicada aquesta

resolució."

Banyoles,4 de gener de 2017

N,Iiquel Noguer Pla¡as
Alcalde
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