CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

421/2018

La junta de govern local

Arturo González Benet, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 8 / de maig / 2018 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 421/2018. Selecció de Personal i Provisió de Llocs

Antecedents:
L'Ajuntament de Flix en sessió de data 26 d'abril de 2018, va aprovar les Bases que
havien de regir la convocatòria per a la contractació per màxima urgència d'un tècnic
superior per a l'àrea d'Intervenció-Tresoreria.
Havent finalitzat el termini per a la presentació de candidats, s'ha reunit la Comissió
Tècnica de Valoració prevista a les esmentades Bases, que ha valorat a l'únic
candidat presentat.
Fonaments de Dret:
1.Article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
2.Article 94 del Reglament de Personal al servei de les entitats locals, aprovat
pel Decret 214/90, de 30 de juliol.
3.Real Decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en
matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit
públic, publicat al BOE número 315 del 31 de desembre de 2011.
A la vista dels anteriors antecedents i fonaments de Dret, es proposa a la Junta de
Govern local l'adopció de la següent,
PROPOSTA D'ACORD
PRIMER.- Procedir a la contractació laboral que es detalla a continuació
NIF
Lloc de Treball Tipus contrac Inici
Sou
296B Tècnic intervenció
Laboral
10/05/18 1.500,00 bruts/mensuals

Jornada Fi contracte
100%
31/12/2018
Segon.- Notificar aquest acord a l'interessat i procedir a la seva publicació al BOPT.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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