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ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT D'ALCARRÀS
ANUNCI sobre aprovació de la convocatòria i de les bases que han de regir el procés de selecció de
personal funcionari, amb l'objecte de cobrir, de forma temporal en substitució de la persona titular,
mitjançant concurs oposició lliure, d'una plaça d'interventor/a i d'una plaça de tresorer/a de l'Ajuntament
d'Alcarràs, i constitució de borses de treball (exp. 1900/2022).
Per Decret de l'Alcaldia de data 29 de juliol de 2022, es va aprovar la convocatòria i les bases que han de regir
el procés de selecció de personal funcionari, amb l'objecte de cobrir, de forma temporal en substitució de la
persona titular, mitjançant concurs-oposició lliure, una plaça d'interventor/a i d'una plaça de tresorer/a de
l'Ajuntament d'Alcarràs i constitució de les borses de treball, així com procedir a la seva publicació d'acord amb
l'article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.
El procés selectiu es regirà per les bases de la convocatòria que han estat publicades íntegrament en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida núm. 148 de data 3 d'agost de 2022.
El termini per la presentació de les sol·licituds serà de vint dies naturals, a comptar des de l'endemà de la
publicació de l'extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan procedeixi, de conformitat amb les bases, es
faran públics en el «Butlletí Oficial de la Província de Lleida» o en el Tauler d'Anuncis de la Corporació i Seu
Electrònica municipal.
Igualment es fa constar que, d'acord amb l'article 95.3 del Reglament de personal al servei de les entitats
locals, aprovat Decret 214/1990, es fa públic que les bases regulen la Borsa de Treball, amb la finalitat de la
cobertura com a personal funcionari interí de l'Ajuntament de possibles vacants i/o necessitats del servei.

Alcarràs, 3 d'agost de 2022

Jordi Janés Girós
Alcalde
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