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DECRET D’ALCALDIA
Per acord del ple de l’Ajuntament, de data 2 d’agost de 2018, es va aprovar inicialment el
document de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Alcoletge 2018. Aquest acord fou
publicat en el BOP de Lleida núm. 160 de 17 d’agost de 2018 així com en el tauler d’anuncis de
la Corporació sense que, durant el termini atorgat per a la presentació de reclamacions i
al·legacions sens presentessin cap. Aquest acord, per tant, esdevingué definitiu publicant-se
l’esmentada relació de llocs de treball (RLT) en el BOP de Lleida núm. 198, d’11 d’octubre de
2018.
Considerant que, de la RLT aprovada, en resulta que es troben vacants i dotades
pressupostàriament diverses places, la cobertura de les quals es considera necessària en el
present exercici per al bon funcionament dels serveis municipals,

Maria Jesús Pena Navarra

Considerant aquests antecedents i a l’empara de les competències atribuïdes a aquesta alcaldia,
en virtut de les atribucions que li confereix l'article 53.1.h) del text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel present,
DISPOSO:
Primer.- Procedir a l'aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquest Ajuntament per a l'any
2018, que conté els següents llocs de treball:
PERSONAL FUNCIONARI
Escala d'Administració Especial
GRUP

SUBGRUP

N.VACANTS

DENOMINACIÓ

AP

SERVEIS ESPECIALS

1

VIGILANT

PERSONAL LABORAL
CATEGORIA
LABORAL
Grup equivalent

ESPECIALITAT

N. VACANTS

DENOMINACIÓ

C1

TECNIC/A AUXLIAR CULTURA I
TURISME

1

TECNIC/A AUXLIAR
CULTURA I TURISME

Segon.- Que aquest acord es publiqui a la seu electrònica (www.alcoletge.cat) i, si s’escau, en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament així com en el en el BOP de Lleida i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Que es remeti a l'Administració General de l'Estat a l'efecte de la seva publicació
coordinada amb la resta d'ofertes d'ocupació.

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

30/10/2018 Alcaldessa

Signatura 2 de 2

31/10/2018 Secretària-Interventora

Considerant l'informe emès per la Secretaria d'aquesta Corporació, així com el que es disposa
en els articles 56 i següents del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat
per Decret 214/1990, de 30 de juliol i disposicions concordants,
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Quart.- Que es remeti còpia de la resolució a la Direcció General de l'Administració Local de
Catalunya, als efectes legals oportuns.
Cinquè.- Acordar que, el termini per a presentació de sol·licituds vinculades a l’oferta
aprovada, sigui de VINT (20) DIES NATURALS a comptar des de l’endemà de la publicació
del corresponent anunci en el DOGC de les bases i la convocatòria relatives a les places
esmentades.
Ho mano i signo a Alcoletge, a data de signatura electrònica.
L’alcaldessa. Ma. Lluïsa Prat Boneta.
Davant meu. La secretaria. Ma. Jesús Pena Navarra.

Signatura 2 de 2

Maria Jesús Pena Navarra
Maria Lluïsa Prat Boneta

30/10/2018 Alcaldessa
Signatura 1 de 2

31/10/2018 Secretària-Interventora

DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT
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