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CONSELL COMARCAL DE L’URGELL

Anunci de modificació de les bases per a la creació d’una borsa de treball per a proveir amb caràcter interí
les places de secretaria  intervenció del  servei  d’assistència municipal  (SATM) del  Consell  Comarcal  de
l’Urgell

En el Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 108, de 7 de juny de 2022, s’han publicat les bases
reguladores que han de regir la selecció per a constituir una borsa de treball per a proveir amb personal
interí les places de secretaria intervenció del servei d’assistència municipal (SATM) del Consell Comarcal de
l’Urgell,  classificades a l’Escala  de funcionaris  d’administració  local  amb habilitació de caràcter  estatal,
subescala de secretaria intervenció, subgrup A1, en cas de vacants.

El  Ple del Consell  Comarcal de l’Urgell, en la seva sessió de data 21 de juliol de 2022, va acordar les
modificacions següents:

1.2. Quan el Consell Comarcal de l’Urgell tingui necessitat de proveir un lloc del servei de SATM, per vacant
o substitució, sempre que no hagi estat possible la seva provisió per funcionari d’administració local amb
habilitació de caràcter nacional, d’acord amb el Reial decret 128/2018, pel qual s’aprova el règim jurídic dels
funcionaris  d’Administració local  amb habilitació de caràcter  nacional,  elevarà proposta de nomenament
interí de l’aspirant que ocupi, en cada moment, el primer lloc de la borsa de treball, a la Direcció General
d’Administració Local.

En tot cas, finalitzat el procediment, i cobert el lloc amb un funcionari/ària interí/ina, la reincorporació del
titular del lloc de treball, si és el cas, la provisió del lloc de manera definitiva o el nomenament provisional, en
comissió de serveis o acumulació, d’un/a funcionari/ària d’habilitació nacional, determinarà automàticament
el cessament del funcionari/ària nomenat/da amb caràcter interí, d’acord amb el que disposa l’article 54 del
RD 128/2018.

4.a)  Les  persones  interessades  hauran  de  presentar  una  instància  signada,  d’acord  amb  el  model
normalitzat, requerint prendre part en les corresponents proves de selecció, en la qual els/les aspirants faran
constar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a les presents bases generals per als
llocs al quals s’opta, referides sempre a la data d’expiració del termini.

9.2 S’estableix un període de vigència de la borsa de dos anualitats a comptar des de la data del primer
nomenament.

El procés de selecció continua la seva tramitació de forma paral·lela a la publicitat d’aquesta modificació.

Contra aquest acord es pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu en el termini d’un mes
de la publicació d’aquest anunci al DOGC, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des
de la dita publicació, davant el ple del Consell Comarcal de l’Urgell. Tot això sense perjudici de què es pugui
exercitar qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent.

Tàrrega, 23 d’agost de 2022
El vicepresident primer del Consell Comarcal de l’Urgell. Per delegació. Xavier Freixes i Serrano
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