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Anunci d’esmenes de les bases del procés de selecció per a la creació d’una 
borsa de treball d’agents de la policia local, en règim de funcionaris interins

L’Alcaldia, per decret de data 24-04-2017 ha adoptat els següents 
acords: 

“Per resolució de l’Alcaldia núm. 266 / 2017 de data 15 de febrer 
de 2017, es van aprovar les bases reguladores del procés de selecció 
per la constitució d’una borsa de treball d’agents de la Policia Local 
per a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i convocar per màxima 
urgència, el procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure.

Observant un error a les bases aprovades per Decret d’Alcaldia de 
data 23 de febrer de 2017 i publicades al BOP de Girona núm. 38 de 
data 23 de febrer de 2017.

A la vista de tot això, RESOLC:

Primer.- Acordar, d’acord amb allò previst a l’article 109.2 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, esmenar les bases reguladores de la con-
vocatòria en el següent sentit:   

Modificar l’apartat c) de la base 3a de les bases reguladores del pro-
cés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure per al constitució 
d’una borsa de treball d’agents de la Policia Local, quedant redactat 
de la següent manera:

“c) Tenir una alçada mínima de 1,60 metres les dones i 1,65 metres 
els homes.”

Segon.- Publicar aquestes esmenes de les bases en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona, al tauler d’anuncis de la Corporació i a la 
web municipal http://www.labisbal.cat.

Tercer.- Publicar les esmenes de les bases al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, tot indicant que s’obre de nou el termini de 
presentació de sol·licituds per participar en el procés de selecció que 
serà de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà a la data de pu-
blicació del corresponent anunci al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, sens perjudici de la validesa de les sol·licituds ja presen-
tades anteriorment en temps i forma.”   

La Bisbal d’Empordà, 24 d’abril de 2017

Lluis Sais i Puigdemont 
Alcalde 


