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   ANUNCI 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 001341 de data 23/06/2022, s’ha aprovat la següent 
resolució: 

 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 80 de 18 de gener de 2022 en el que es convocava i 

aprovaven les bases del procés selectiu per a la cobertura amb caràcter interí del lloc 

de treball de Secretari/ària, i constitució d’una borsa de treball. Constatant que a la 

base primera disposava textualment  “aquest procés selectiu (...) quedarà paralitzat en 

cas que el lloc de treball es cobreixi de forma definitiva o bé mitjançant un 

nomenament no definitiu d’un/a funcionari/ària d’administració local amb habilitació de 

caràcter nacional”. 

 

Vist el Decret d’Alcaldia núm. 788 de 8 d’abril de 2022 en el que s’aprovava la llista 

d’aspirants admesos i exclosos provisionalment i la composició del tribunal.  

 

Vista la Resolució de 20 de maig de 2022, de la Direcció General de la Funció Pública 

de l’Estat, per la qual es va resoldre el concurs unitari de provisió de llocs de treball 

reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, en 

que nomenava a la Sra. Iolanda Cuenca Bermúdez, Secretària de l’Ajuntament de la 

Bisbal d’Empordà.   

 

Atès el que disposa l’article 93 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 

Atès el que disposen els articles 43 i 44 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel 

que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de 

caràcter nacional, respecte a la provisió del llocs reservats a dits funcionaris mitjançant 

concurs unitari.  

  
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.- DESISTIR en la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura amb 

caràcter interí del lloc de treball de Secretari/ària, i constitució d’una borsa de treball. 

 

SEGON.- NOTIFICAR el present Decret als aspirants admesos i exclosos 

provisionalment i als membres designats del tribunal. 

 

TERCER.- PUBLICAR  el present Decret al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web 

municipal http://www.labisbal.cat. 

 

*Document datat i signat electrònicament.  

http://www.labisbal.cat/
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