RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Atès que la convocatòria i les bases s’han exposat íntegrament al web municipal (Treball/Ofertes
vigents), al tauler d’edictes (e-tauler) i publicades al Butlletí Oficial de la Província núm. 136, de data
18 de juliol de 2022, i s’ha donat trasllat al Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers
d’Administració Local de Lleida i Catalunya, essent l’últim dia per a presentar la sol·licitud i la resta de
documentació requerida el dia 25 de juliol de 2022, inclòs.

D’acord amb les esmentades Bases, aquesta Alcaldia, fent ús de les atribucions que tinc conferides
per la legislació vigent i en particular 53.1, b) h), i) del decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril que
aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya,
RESOLC
PRIMER.- Declarar desert el procés de cobertura no definitiva mitjançant nomenament provisional,
comissió de serveis o acumulació del lloc de treball de Tresorer/a, per un funcionari d’Administració
local amb habilitació de caràcter nacional que acompleixi els requisits establert al catàleg de llocs de
treball i l’establert al Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració local de caràcter nacional, segons la forma de provisió.
SEGON.- Portar a terme l’oportuna publicitat de la resolució a la web Municipal i al tauler d’edictes (etauler).
El mana i signa l’alcalde de la qual cosa com a secretari en dono fe.
Alcarràs, document datat i signat electrònicament al marge.
L’alcalde

El secretari

Jordi Janés Giròs

Pere Biedma Agüera

Ajuntament d'Alcarràs
Plaça de l'Església, 1, Alcarràs. 25180 (Lleida). Tel. 973790004. Fax: 973791431

DECRET

Pere Biedma Agüera (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 27/07/2022
HASH: 8a78014a8c720797713fc01c4cc3e5f2

Vist el certificat de secretaria del dia 27/07/2022 que fa constar que no s’ha presentat cap candidatura
de participació dins del termini establert.

Número: 2022-0804 Data: 27/07/2022

Vist que per Decret de l’Alcaldia número 2022-0777, de data 15 de juliol de 2022, es va resoldre
aprovar les bases i la convocatòria del procés de cobertura no definitiva, mitjançant nomenament
provisional, comissió de serveis o acumulació del lloc de treball de Tresorer/a, per un funcionari
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional que acompleixi els requisits establert al
catàleg de llocs de treball i l’establert al Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el
règim jurídic dels funcionaris d’Administració local de caràcter nacional, segons la forma de provisió,
atès que la titular del lloc de treball es troba de permís per naixement i cura de menor i posteriorment
gaudirà d’altres permisos relacionats amb la conciliació de la vida personal i familiar.
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