Ref: SP-1/2022
APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UN/A AUXILIAR
ADMINISTRATI-U/VA, I PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES PER A L’EMPRESA MUNICIPAL MIXTE D’AIGÜES DE BLANES, SA (ABSA) I LA SEVA
CONVOCATÒRIA
FETS
Aigües de Blanes, SA té la necessitat de seleccionar un/a Auxiliar Administrati-u/va i crear una borsa
de treball d’auxiliars administrati-us/ves per tal de substituir empleats treballadors d’ABSA, per cobrir
temporalment vacants o per atendre necessitats del servei amb caràcter urgent.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb la Disposició Addicional 1ª i l’article 55 del TREBEP (Text refós Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic), la selecció de personal per les empreses públiques locals haurà de guardar unes normes
mínimes similars a l’accés a la funció pública, de tal forma que la seva selecció ha de respectar el
contingut de l’article 55.2 TREBEP, és a dir, que han de complir els procediments en els que es
garanteixin els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de publicitat de les
convocatòries i de les seves bases, transparència, imparcialitat i professionalitat dels membres dels
òrgans de selecció, independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació dels òrgans de selecció,
adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions a desenvolupar i, per últim, agilitat,
sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Vist que s’han redactat les bases que regularan el procés de selecció d’aquest lloc de treball.
En virtut de les competències m’han estat conferits com a Conseller Delegat de la societat AIGÜES
DE BLANES, SA.
ACORDO
Primer .- Aprovar les bases que regiran la selecció D’UN/A AUXILIAR ADMINISTRATI-U/VA, I PER LA
CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATI-US/VES PER A L’EMPRESA MUNICIPAL
D’AIGÜES DE BLANES, SA (ABSA) i aprovar la convocatòria d’aquest procés de selecció.
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Segon.- Publicar la convocatòria de selecció en la web d’AIGÜES DE BLANES, SA per tal que les persones
interessades puguin presentar la seva candidatura durant el termini de 10 DIES HÀBILS a comptar a
partir del dia següent de la publicació de la convocatòria en la web d’AIGÜES DE BLANES, SA.
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