
DECRET DE L’ALCALDIA

Número de decret: 2017_09_21-03

Assumpte: Nomenament del Sr. Josep M. Delmuns LLombart com a funcionari interí enginyer
tècnic municipal.

Mitjançant Provisió d’aquesta Alcaldia, el dia 8 d’agost de 2017, es va disposar que s'iniciés els
processos selectius necessaris per a proveir les places de l’oferta pública d’ocupació del 2017.
En la mateixa resolució es disposava que com que l'Ajuntament no disposa d'enginyer municipal
perquè ha finalitzat el contracte de serveis que hi havia amb un professional extern, és urgent
poder ocupar la plaça d'enginyer municipal prevista a l'oferta pública, amb el nomenament d'un
funcionari interí, en tant que cal que s'informin els expedients d'activitats, tant municipals, com de
particulars,  que  es  realitzen  al  municipi,  i  que  no  es  poden  veure  aturades  per  manca  de
personal a l'Ajuntament.

Informat  per  la  Secretària  de  l’Ajuntament  i  a  l’empara  dels  articles  10.2  del  Reial  Decret
Legislatiu 5/2010, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l’Empleat Pública ( TRLEBEP) i l’article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el  Reglament  del  Persona al  Serveis  dels  Ens Locals,  la  Junta  de Govern Local  en  sessió
celebrada el dia 16 d’agost de 2017 va aprovar  el procés selectiu per al nomenament com a
funcionari  interí  per  raons  d’urgència,  d’enginyer/a  tècnic/a  de  l’Ajuntament  de  Riudoms,
mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya i, efectuar la convocatòria conforme les normes
reguladores que consten a l’expedient.

Finalitzat  el  termini  de presentació  d’aspirants  es va aprovar  la relació  dels  admesos,  es va
publicar a la web municipal,  i se’ls va convocar per a la celebració de l’entrevista davant de la
Comissió de Valoració. Efectuada l’entrevista i valorats els mèrits en la forma que resulta de
l’acta aixecada el dia 20.09.2017, la qual consta a l'expedient i de la que resulta els següents
candidats per ordre de puntuació:

DNI- 019T . Puntuació total 15,68 punts.
DNI- 391K . Puntuació total 3 punts.
DNI- 193T.  Puntuació total 0,04 punts.

Atès que d’acord amb l’article 94 del RPEL, en el cas de màxima urgència, el nomenament del
personal interí i la contractació del personal laboral temporal s’han de publicar al Butlletí Oficial
de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i se n’ha de donar coneixement al
ple en la primera sessió que tingui, i sent competència de l’alcaldia a l’empara de l’article 21.1h)
de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 53.1 i) del D.L.
2/2003, de 28 d’abril,pel qual s’aprova la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, per la
present RESOLC:

PRIMER:  Nomenar  al  Sr.  Josep  M.  Delmuns  Llombart  enginyer   tècnic  de  l’Ajuntament  de
Riudoms en qualitat de funcionari interí per raons d’urgència, amb dedicació parcial ( 15 hores
setmanals)   i  amb  les  retribucions  que  li  corresponguin  conforme  l’annex  de  personal  del



pressupost municipal del Grup A2, amb un  CD nivell 25 i demés retribucions complementàries
que tingui assignades el lloc.

SEGON: Requerir al Sr. Josep M. Delmuns Llombart perquè comparegui a prendre possessió del
seu lloc de treball,  dins del termini de 3 dies següents a la recepció de la present resolució,
essent aquest un requisit necessari per adquirir la condició de funcionari interí.

TERCER:  Aquest  nomenament  deixarà  de  produir  efectes  en  prendre  possessió  com  a
funcionari  de carrera l’aspirant  aprovat  en la convocatòria  per  a proveir  el  lloc  amb caràcter
definitiu, així com les altres que determinen l’article 7 del RPEL i l’art. 10.3 del TREBEP.

QUART: Publicar el nomenament al BOP de Tarragona i al DOGC.

Riudoms, 21 de setembre de 2017   
En dono fe,

L’Alcalde,    La secretària,

 
     

Josep M. Cruset Domènech Carmen Alcoverro Beltran


	
	

