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ANUNCI 
 

 
Per Decret d’alcaldia núm. 41/2022 de data 10 de gener de 2022 s’ha acordat aprovar 
l’ampliació de la “convocatòria i bases reguladores del procediment de selecció per a 
la constitució pel sistema de concurs-oposició, d’una borsa d’operaris de l’àrea de via 
pública i serveis”, publicat en el BOP de Girona núm. 243, de data 22 de desembre de 
2021.  
 
Per Decret d’alcaldia núm. 41/2022 de data 10 de gener de 2022 s’ha acordat el 
següent text que es transcriu a continuació:  
 

“ 
Per Decret d’Alcaldia número 2407 de data 10/12/2021 s’han aprovat la convocatòria i 
les bases reguladores del procés de selecció per a la creació de borses de treball 
d’operaris de l’àrea de via pública i serveis de l’Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, 
especialitats de pintor, paleta, conductor, lampista, jardiner i peó de neteja, mitjançant 
el sistema de concurs – oposició publicada en el BOP de Girona núm. 243, de data 22 
de desembre de 2021.  
 
Atès el termini de presentació de sol·licituds en base als anuncis publicats al BOP de 
Girona núm. 243, de data 22 de desembre de 2021 que finalitza el dia 10 de gener de 
2022. Constatant la quantitat de dies festius que es comprenen en aquestes dates i 
per a donar una major difusió d’aquest procés selectiu.  
 
Atès l’article 32.1 de la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques determina que “es podrà concedir 
d’ofici o a petició dels interessats, una ampliació dels terminis establerts, que no 
excedeixi de la meitat dels mateixos, si les circumstàncies ho aconsellen”. 
 
Atès l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local en que 
estableix com atribucions de l’Alcalde, “Aprovar les bases de les proves per a la 
selecció del personal y pels concursos de provisió de llocs de treball”.  
 
A la vista de tot això, aquesta Alcaldia RESOL: 
 
Primer.- APROVAR l’ampliació del termini de presentació de sol·licituds fins al dia 20 
de gener a fi i a efecte de participar al procés selectiu per a la constitució, pel sistema 
de concurs-oposició, d’una borsa d’operaris de l’àrea de via pública i serveis. 
 
Segon.- Publicar el corresponent anunci en el BOP de Girona. 
 
 
* Document datat i signat electrònicament. 
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