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Decret d’Alcaldia núm. 13/2017, pel qual s’aprova les bases reguladores del
procés de selecció mitjançant concurs de mèrits per cobrir amb caràcter interí
la plaça de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Cadaqués i la
convocatòria del concurs.

Antecedents de fet:
Trobant-se vacant el lloc de treball de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de
Cadaqués, la cobertura del qual, que resulta necessària i urgent, no ha estat possible
proveir-la amb funcionari/a amb habilitació de caràcter nacional pels procediments dels
articles 30 i 31 del RD 1732/1994 de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball
reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, de conformitat amb l’art. 34
de l’esmentada norma,

que regula els nomenaments interins, es convoca un procés

selectiu per a la provisió amb caràcter interí de la plaça de secretaria-intervenció de
l’ajuntament, classe 3a..
Havent quedat deserta la convocatòria mitjançant concurs-oposició per cobril amb
caràcter interí la plaça de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Cadaqués, que es va

RESOLC
PRIMER.- APROVAR les bases i la convocatòria

del procés de selecció mitjançant

concurs de mèrits per cobrir amb carácter interí la plaça de Secretaria-Intervenció
d’aquest ajuntament, en els termes que figuren en l’expedient.
SEGON.- PUBLICAR les bases i la convocatòria

del procés de selecció mitjançant

concurs de mèrits per cobrir amb carácter interí la plaça de Secretaria-Intervenció
mitjançant anunci al BOP, al DOGC, al taulell d’anuncis i a la pàgina web de la
Corporació, en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació
en el BOP.
TERCER.- CONVOCAR el concurs de mèrits per a la provisió de la plaça a dalt
referenciada, comunicant-t’ho als Organismes corresponents que formen part del
Tribunal qualificador, a fi i efecte que es designin els corresponents membres per formar
part de l’òrgan de selecció de la referida convocatòria.
Així ho mana i ho signa el Sr. Alcalde, sr. Josep Lloret Parellada, a Cadaqués, en data 1
de febrer de 2017, la secretària-interventora, en dóna fe.

Vist i plau

En dono fe

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA
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dur a terme el proppassat 23 de febrer de 2017.

