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DOCUMENT

1.- Enric Marquès Serra (TCAT) (Anunci decret), 28/06/2021 17:06

ANUNCI
Per Decret de l’Alcaldia núm. 1414 de data 28/06/2021, s’ha aprovat la següent resolució:
“Atès el Decret de l’Alcaldia núm. 1394 de data 18/06/2021 que aprova la llista d’aspirants admesos i
exclosos d’acord amb les bases del concurs oposició lliure publicades al BOP de Girona núm. 26 de
data 07/05/2021, per la cobertura de la plaça de Mestre d’escola bressol, en règim de funcionari interí
i constitució d’una borsa de treball en la base sisena”.
“Atès el que disposa l’art. 21.1 apartat h) de la llei 7/1985, Llei Reguladora de Bases de règim local, i
l’article 53 apartat primer lletra I) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, els qual atorguen a l’Alcalde la competència
d’exercir la direcció superior de tot el personal de la Corporació”.
“Atès que a la base sisena s’estableix que finalitzat el termini de presentació d’instàncies l’Alcalde,
dictarà una resolució en la que declararà aprovada la llista d’admesos/es i exclosos/es, i en la
mateixa es concedirà un termini de 10 dies per a la presentació d’al·legacions, si s’escau, i s’indicarà
la composició del tribunal qualificador, així com es podrà assenyalar dia, hora i lloc de realització de
les proves”.
“Atès el Decret de l’Alcaldia núm. 1401 de data 22/06/2021 que assenyalava data i lloc de celebració
dels exercicis establerts a les bases del procés selectiu, i arran de la necessitat de modificar
aquestes dates”.
R E S O L C:

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

PRIMER.- Modificar la convocatòria anterior i tornar a assenyalar la data i lloc de celebració dels
exercicis establerts a les bases del procés selectiu, tal i com es detalla a continuació:
ESTUDI DEL PROJECTE
Lloc
Data
Hora

: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà Plaça del Castell, núm. 10, 17100 La Bisbal
d’Empordà
: 08/07/2021
: 08:00 hores

*Aquest dia només es convoca al tribunal per a valorar els projectes presentats.
PRESENTACIÓ I DEFENSA DEL PROJECTE, SEGON I TERCER EXERCICI, I ENTREVISTA
Lloc
Data
Hora

: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà Plaça del Castell, núm. 10, 17100 La Bisbal
d’Empordà
: 09/07/2021
: 09:00 hores (una hora abans -a les 8:00 hores- es convoca NOMÉS al tribunal)

*Aquest dia es convoca al tribunal i als aspirants. Els últims hauran de concórrer proveïts del DNI i
serà obligatori l’ús de mascareta durant el desenvolupament de tot el procés selectiu.
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