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RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DE NOMENAMENT
Atès que amb data 14 de desembre de 2020, s’aprovaren en sessió plenària d’aquest
Ajuntament, les bases reguladores del procés de selecció per cobrir amb caràcter interí el
lloc de treball de secretaria de classe tercera subescala secretaria-intervenció de
l’ajuntament d’Artesa de Segre i borsa de treball.

Vista la proposta de nomenament del Tribunal qualificador en relació amb el procés la
provisió interina del lloc de treball de Secretaria de classe tercera, subescala secretaria
intervenció, reservat a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional.
Atès que es proposa nomenar com a secretaria interventora interina de l’Ajuntament
d’Artesa de Segre, l’única aspirant que s’ha presentat, la senyora Mònica Sainz Cuenca,
amb DNI núm. ****4244J, havent sobrepassat els punts mínims exigits en la convocatòria.
Atès que el Tribunal acorda deixar sense constituir la borsa de treball, atès que no hi ha llista
d’espera amb aspirants que hagin superat el procès selectiu, ja que només s’ha presentat
una aspirant.
De conformitat amb l'article 53.3 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional,
Atès el que disposa l’art. 21 de la Llei de Bases de Règim Local, en relació a les atribucions
que ostenta l’Alcalde;
RESOLC
PRIMER. Proposar a la Direcció General d’Administració Local que autoritzi a la senyora
MÒNICA SAINZ CUENCA, amb DNI núm. ****4244J, a partir del dia 22 de novembre de
202, amb caràcter de funcionària interina per ocupar la plaça de secretaria intervenció de
l’Ajuntament d’Artesa de Segre, reservada a funcionaris/àries d’administració local amb
habilitació de caràcter nacional, subescala secretaria intervenció, enquadrada al subgrup A1,
de l’article 76 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial
decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
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Atès que per Decret d’Alcaldia 2021-0243 de 8 d’octubre, es va aprovar de forma definitiva
la relació d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria referenciada.
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Atès que en sessió plenària de data 8 de març de 2021, es va acordar modificar la puntuació
de la base setena de les bases reguladores que regeixen la convocatòria i el procés de
selecció per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball de secretaria de classe tercera
subescala secretaria-intervenció de l’Ajuntament d’Artesa de Segre i la borsa de treball.

Número: 2021-0267 Data: 04/11/2021

Atesa la publicació del BOP de Lleida núm. 17 de 27 de gener de 2021 i la publicació del
DOGC núm. 8332 de data 3 de febrer de 2021 on s’obria el període de presentació de
sol·licituds per formar part del procediment.

SEGON. Una vegada efectuat el nomenament per l'òrgan competent de la Comunitat
Autònoma, prèvia fiscalització per Intervenció, procedir a la presa de possessió del
funcionari nomenat mitjançant nomenament interí.
TERCER. No constituir la borsa de treball, atès que no hi ha llista d’espera amb aspirants
que hagin superat el procès selectiu.
QUART. Publicar aquest decret al tauler d’anuncis disponible i a la pàgina web a través de
substitutiu de la notificació individual.
CINQUÈ. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió ordinària que tingui
lloc per al seu coneixement.
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