DECRET NÚM. 79/2016

Finalitzat el procés de selecció de promoció interna d’una plaça de tècnic
d’administració especial i vista la puntuació definitiva obtinguda per l’aspirant
presentat d’acord amb l’acta del tribunal de selecció.
En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent i en concret els
arts. 21.1.h) i 102.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local i 136 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de
Règim Local.

Procedeixo a l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Nomenar a la Sra. Sara Blanqué Dolado funcionària de carrera, per
ocupar la plaça de tècnic d’administració especial, enquadrada en el grup A1.
Segon.- Requerir l’aspirant per tal que prengui possessió en el termini màxim
d’un mes previ acte d’acatament de la Constitució, a l’Estatut d’Autonomia i
resta de l’Ordenament Jurídic.
Segon.- Publicar el nomenament al BOE
Prats de Lluçanès, 6 de juliol de 2016.

L’Alcalde,
Isaac Peraire Soler

SARA BLANQUÈ DOLADO
08513 Prats de Lluçanès

N’ANNA CLÀRIA I VILA, secretària-interventora de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès,
NOTIFICO
Que consultat el Llibre de Decrets de l’Alcaldia, en data 6 de juliol de 2016, hi figura el
següent:

“DECRET NÚM. 79/2016

Finalitzat el procés de selecció de promoció interna d’una plaça de tècnic
d’administració especial i vista la puntuació definitiva obtinguda per l’aspirant
presentat d’acord amb l’acta del tribunal de selecció.
En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent i en concret els
arts. 21.1.h) i 102.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local i 136 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de
Règim Local.
Procedeixo a l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Nomenar a la Sra. Sara Blanqué Dolado funcionària de carrera, per
ocupar la plaça de tècnic d’administració especial, enquadrada en el grup A1.
Segon.- Requerir l’aspirant per tal que prengui possessió en el termini màxim
d’un mes previ acte d’acatament de la Constitució, a l’Estatut d’Autonomia i
resta de l’Ordenament Jurídic.
Segon.- Publicar el nomenament al BOE”.

Contra aquest acte administratiu, que exhaureix i és definitiu en via administrativa,
podeu interposar, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció d’aquest notificació, recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona.
Tanmateix, amb caràcter previ al recurs contenciós administratiu, podeu interposar
potestativament recurs de reposició davant l’Alcalde, en el termini màxim d’un mes,

que també serà comptador des de l’endemà d’haver rebut la present notificació. Això
no obstant, podeu interposar-hi qualsevol altre recurs que considereu procedent.
La secretària-interventora
Anna Clària i Vila
Prats de Lluçanès, 6 de juliol de 2016
	
  

