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Núm. 256
AJUntAment de LA BisBAL d’emPOrdÀ 

Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per 
a la creació d’una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves 

L’Alcaldia, per decret de data 23-12-2016 ha adoptat els següents 
acords: 
“Vista la necessitat de convocar amb la màxima urgència, el procés 
de selecció, per a la constitució pel sistema de concurs oposició lliu-
re, d’una borsa d’auxiliars administratius/ves, per cobrir substituci-
ons derivades de qualsevol incidència, ja sigui per a cobrir possibles 
suplències derivades de baixes per incapacitat temporal, maternitat, 
vacances, contractes de relleu per jubilacions parcials, suspensions 
de contractes, cobertures de vacants de forma temporal, eventuali-
tats per acumulació de tasques i altres situacions que posin de ma-
nifest la necessitat de cobertura de possibles vacants que es puguin 
produir. 

Aquesta Alcaldia, en ús de les seves atribucions que li confereix l’ar-
ticle 53 del RDL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en data d’avui. 

RESOLC, 

Primer.- CONVOCAR per màxima urgència, el procés de selecció, 
mitjançant concurs oposició lliure, per la constitució d’una borsa de 
treball d’auxiliars administratius/ves, de conformitat amb el que 
disposen els articles 55 i següents del Reial Decret Legislatiu 5/2015, 
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic. 

Segon. APROVAR les bases reguladores del procés de selecció per 
la constitució d’una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves 
per a  l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, que s’adjunten com a 
annex. 

Tercer.- PUBLICAR la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona i al tauler d’anuncis de la Corporació. El text íntegre de 
les bases reguladores estarà exposat al tauler d’anuncis de la Corpo-
ració i a la web municipal http://www.labisbal.cat.

La llista d’admesos i exclosos, la data, hora i lloc de la realització 
de cadascuna de les proves, així com tots els anuncis posteriors 
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corresponents al procés selectiu s’exposaran únicament al Tauler 
d’anuncis de la Corporació i a la web municipal http://www.la-
bisbal.cat”

La Bisbal d’Empordà, 23 de desembre de 2016 

Lluis Sais Puigdemont 
Alcalde 


