
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS

ANUNCI de rectificació de les bases que regiran la convocatòria de selecció per a la provisió de tres places
d'agent de Policia Local.

Per Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 5 de juny de 2017, s'ha aprovat la rectificació de les
bases reguladores que regiran la convocatòria de selecció per a la provisió de tres places d'Agent de Policia
Local, pel sistema de concurs oposició lliure, de conformitat amb el següent:

 

6. RECTIFICACIÓ DE LES BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ DE TRES
PLACES D'AGENT DE POLICIA LOCAL, PEL SISTEMA DE CONCURS LLIURE.

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 23 de maig de 2017, aprovà les bases que han
de regir la convocatòria del procediment per a la provisió de tres places d'Agent de Policia Local, Grup C,
Subgrup C2 (antic D), pertanyent a l'escala d'Administració Especial, Sots Escala de Serveis Especials, classe
policia local, amb una dedicació a jornada completa, places a desenvolupar per personal funcionari, pel sistema
de concurs lliure.

Vistes les recomanacions efectuades per la Direcció General d'Administració de Seguretat del Departament
d'Interior de la Generalitat de Catalunya, on el Síndic de Greuges recomana al citat Departament que exerceixi
les funcions de coordinació que la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de
Catalunya, li assigna en relació a la normativa d'accés a la Policia Local, a fi de determinar que el requisits
d'alçada mínima que han de fixar les bases de les convocatòries d'agents de la Policia Local no superi l'1.65m
per als homes i 1.60m per les dones, tot emprant com a paràmetre de referència els requisits de talla fixats per
a l'ingrés en la resta de cossos policials.

Recomanacions que ha traslladat a aquest Ajuntament, un cop examinades les bases del procés anteriorment
descrit, i on es fa constar que l'alçada mínima per a les dones serà de 1.65m i per als homes de 1.70m, per
tant superior a la recomana pel Síndic de Greuges.

Vist l'article 109.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
relatiu a la rectificació d'errors materials, de fet o aritmètics per part de l'Administració.

 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acordà:

 

Primer.- Rectificat el requisit d'alçada dels aspirants contingut en les bases que han de regir la convocatòria del
procediment per a la provisió tres places d'Agent de Policia Local, Grup C, Subgrup C2 (antic D), pertanyent a
l'escala d'Administració Especial, Sots Escala de Serveis Especials, classe policia local, amb una dedicació a
jornada completa, places a desenvolupar per personal funcionari, pel sistema de concurs lliure.

En conseqüència aquesta requisit s'ha de rectificar en el següent sentit:

 

On diu:

“Segona.- Condicions per participar a la convocatòria.

...

i) Tenir una alçada mínima de 1.65 les dones i 1.70m els homes...”
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Ha de dir:

“Segona.- Condicions per participar a la convocatòria.

...

i)Tenir una alçada mínima de 1.60 les dones i 1.65m els homes...”

 

Segon.- Publicar aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Palafolls, 6 de juny de 2017

 

Valentí Agustí i Bassa

Alcalde

 

(17.157.080)
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