
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR

ANUNCI sobre esmena de les bases del procediment de constitució d'una borsa de treball d'agents de la
Policia Local.

La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, en sessió ordinària celebrada el dia 3 d'agost de 2021, va
acordar aprovar entre d'altres, la convocatòria i les bases que han de regir el procediment de selecció per a la
creació d'una borsa de treball d'agents de la policia local, per a nomenaments amb caràcter interí.

S'ha constatat que en aquestes bases s'ha produït una errada material que cal esmenar en relació amb l'alçada
que s'especifica a la base 7.4. referida a les proves d'aptitud física, redactat com segueix: “Previ a la
realització dels exercicis serà mesurada la talla dels aspirants. Tant pels homes com per les dones serà presa
sense calçat. Restaran exclosos els/les aspirants que no arribin a la talla mínima d'admissió: 1.70m homes;
1.65m dones”

D'acord amb la base 2.h) és requisit per a ser admès per a la realització de les proves selectives de les places
convocades: “Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i 1,65 els homes”.

L'anunci de la convocatòria i les bases d'aquest procediment de selecció ha estat publicat en el DOGC núm.
8483, de 19 d'agost de 2021, així com en el BOPB del mateix dia.

La base 3.1. estableix un termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu de 20
dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria en el DOGC.

L'aprovació de les bases reguladores és una competència de l'alcaldia presidència, que es troba delegada en la
Junta de Govern Local, a través del Decret d'Alcaldia 2019/1114, de 4 de juliol de 2019. La propera sessió
ordinària de la Junta de Govern Local està previst que es celebri el 7 de setembre, però atès que ja s'ha
detectat l'errada, és pertinent avocar la competència i esmenar-la en el menor temps possible, per evitar
dilatar en el temps el procediment.

Raonaments Jurídics

Art. 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Art. 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

És necessari i urgent poder rectificar la convocatòria i les bases del procediment selectiu en el termini més breu
possible, cosa que fa necessari avocar la competència per aprovar la rectificació i signar els documents
necessaris per esmenar l'errada material constatada.

Vist l'informe de RRHH.

És per tot això, que

Resolc:

Primer.- Avocar la competència de la Junta de Govern per a aprovar la rectificació de l'errada material
constatada en la convocatòria i bases del procediment de selecció per constituir una borsa de treball d'agents
de la Policia Local, per a nomenaments amb caràcter interí, aprovades per Junta de Govern Local en sessió
ordinària celebrada el 3 d'agost de 2021 i publicades en el DOGC núm. 8483, de 19 d'agost.

Segon.- Esmenar l'error material existent en el segon paràgraf de la base 7.4. d'aquestes bases i convocatòria,
referida a les proves d'aptitud física, en el sentit que allà on diu:
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“Previ a la realització dels exercicis serà mesurada la talla dels aspirants. Tant pels homes com per les dones
serà presa sense calçat. Restaran exclosos els/les aspirants que no arribin a la talla mínima d'admissió: 1.70m
homes; 1.65m dones”

Ha de dir:

“Previ a la realització dels exercicis serà mesurada la talla dels aspirants. Tant pels homes com per les dones
serà presa sense calçat. Restaran exclosos els/les aspirants que no arribin a la talla mínima d'admissió: 1,65m
els homes; i 1,60m les dones”

Tercer.- Publicar aquesta esmena al BOPB, al DOGC i al web municipal, i ampliar el termini de presentació
d'instàncies a 20 dies naturals comptats a partir del dia següent a la seva publicació en el DOGC, per tal que
les persones interessades puguin presentar les seves sol·licituds d'acord amb la resta de requisits que
preveuen les bases.

La qual cosa es fa públic per a general coneixement.

Arenys de Mar, 20 d'agost de 2021

Annabel Moreno Nogué

Alcaldessa

(21.232.026)
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