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ANUNCI 

 

CONSTITUCIÓ BORSA TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 

 

Per Decret d’Alcaldia núm. 1230 de data 02/06/2022 s’han adoptat els següents 

acords:  

 

“ 

Vist que en data 10/02/2022 s’ha aprovat la convocatòria i les bases reguladores del 

procés selectiu corresponent per portar a terme la constitució d’una borsa de Tècnic/a 

d’Administració General per a cobrir possibles suplències del personal derivades de 

baixes per incapacitat temporal, baixes per maternitat, vacances, i altres incidències. 

 

Atès que en el procés selectiu s’han observat tots els tràmits legals i reglamentaris i 

que el Tribunal qualificador de les proves selectives, en la seva acta de data de 3 de 

maig de 2022, proposa a l’Alcaldia la composició de la llista de persones que han de 

formar la Borsa de Tècnic/a d’Administració General que han superat satisfactòriament 

les proves selectives d’acord amb les bases de la convocatòria. 

 

Aquesta Alcaldia, en ús de les seves atribucions que li confereix l’article 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.- APROVAR la creació de la Borsa de Tècnic/a d’Administració General 

proposada pel Tribunal qualificador del procés selectiu, de conformitat amb el que 

disposen els articles 55 i següents del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 

pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic:  

 

NÚM. NRE 1R.COG. 2N.COG. NOM 
TOTAL 

PUNTUACIÓ 

1 E2022002960 PEREZ GARCIA MONTSERRAT 21,95 

2 E2022003000 POCH OLLE JUDITH 12,15 

 

SEGON.- Aquesta Borsa de treball tindrà una vigència de 3 anys a partir de la data 

d’avui i la seva regulació i funcionament serà la que es preveu a la Base novena de la 

convocatòria.  

 

TERCER.- PUBLICAR aquesta resolució al Tauler d’Edictes de la Corporació i a la 

web municipal http://www.labisbal.cat i donar compliment als tràmits procedimentals 

que en dret procedeixin en ordre al bon fi i execució dels precedents acords. “ 
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