
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les tretze hores del dia vint de juliol de l’any dos mil divuit, i 

tal com va anunciar-se en les convocatòries, es reuneixen per tal de dur a terme la sessió extraordinària de 

la Junta de Govern, presidida per la Sra. Alcaldessa, Montserrat Meseguer i Muñoz, els següents regidors: 

Ramon Farnell i Barqué, Carles Esquerda i Serrano, i Jaume Timoneda i Nabau. A indicació de la Sra. 

Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 113,3 del ROF, hi assisteixen també els regidors Joan 

Baptista Pou i López i Irene Ruestes i Guillem. Tots ells assistits de la secretària, M. Carme Llobera i 

Torres.  

Es declara oberta la sessió que s’inicia amb l’únic punt de l'ordre del dia que és el següent: 

 

1.- MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I BASES DEL CONCURS PER COBRIR AMB 

CARÀCTER INTERÍ  EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ.- La Sra. 

Alcaldessa procedeix a donar lectura de la proposta que, copiada, diu el següent: 

 

“Atès que en data 13-7-18, la Junta de Govern d’aquest Ajuntament va aprovar les  bases i la 

convocatòria del concurs públic per proveir, amb caràcter interí, una plaça de secretaria – 

intervenció a l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, i 

Atès que s’ha detectat que el RD 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball 

reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional  i el RD 1174/1987, de 18 de setembre, 

pel qual es regula el Règim jurídic dels Funcionaris de l’administració local amb habilitació de 

caràcter nacional, que s’esmenten en l’expedient han estan derogats i substituïts pel RD 128/2018, 

de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb 

habilitació de caràcter nacional, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent 

acord: 

 

Primer.- Aprovar la modificació de les bases específiques i la convocatòria que ha de regir la 

selecció, mitjançant concurs, per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció 

d’aquest Ajuntament, inclosa a l’Escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de 

caràcter nacional, subescala de secretaria intervenció, enquadrada al subgrup A1, que properament 

serà vacant a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament. 

Segon.- Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases modificades en  el Butlletí Oficial de 

la Província, al tauler d’anuncis de la Corporació, així com, a l’e-Tauler. Al mateix temps, també es 

publicarà la convocatòria que ha de regir la selecció al DOGC. 

No obstant la Junta de govern acordarà el que estimi pertinent.” 

 

 Obert el debat no hi ha intervencions pel qual se sotmet a votació aquesta proposta i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

I, sense cap més assumpte de que tractar la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les tretze hores i vint 

minuts. 

 

NOTA de secretaria-intervenció: De conformitat amb el que preveu l’article 206 del Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, s’emet aquesta còpia de l’acta a reserva 

dels termes que en resultin de la seva aprovació. 

 

 

 

 

 


