ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinari
Data: 13 d’abril de 2012
Horari: de 9:05 hores a 9:10 hores
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Marc Escarré Sala, alcalde
Montserrat Riu Canudas, regidora
Francesc Canals Torrebadella, regidor
Jaume Oriol Grau, regidor
Natàlia Piquet Estrada, regidora
Mª Carme Frago Garriga, regidora
Jesús Gonzalez Canes
Marta Calvés Canudas, secretària accidental
Ordre del dia:
1.- Plaça de Secretària-Interventora

1.- Plaça de Secretària-Interventora
Vista la Resolució de 2 de març de 2012, de la Direcció General de la Funció Pública,
per la qual es resol el concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a
funcionaris amb habilitació estatal,
Vist que ha estat nomenada i ha pres possessió del càrrec d’interventora a
l’ajuntament de Solsona, la Sra. Montse Torra Baraldès,
El Ple acorda amb els vots a favor de 5 regidors i els vots en contra de la Sra. Frago i
els Sr. Gonzalez
1r. Sol·licitar a la Direcció General d’administració Local l’acumulació de la plaça de
secretària-interventora de l’ajuntament de la Coma i la Pedra amb la d’interventora de
l’ajuntament de Solsona
2n. Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui per tal que s’arribi a l’acord
corresponent amb la finalitat que s’exerceixi els càrrecs de la manera més profitosa
possible per ambdues entitats.
La Sra. Carme Frago manifesta que vol que consti en acta l’escrit que es reprodueix
en els termes següents:

“No ens consta cap acció per part d’aquest Ajuntament per tal de obrir aquesta vacant.
Segons l’article 12 del Reial Decret 834/2003, de 27 de juny que modifica l’article 31.1
del Reial Decret 1732/1994 de 29 de juliol on es regula l’acumulació ha de quedar
degudament provar degudament la impossibilitat d’efectuar un nomenament
provisional o en comissió de serveis per cobrir dita plaça”
L’alcalde manifesta que s’ha intentat assolir el nomenament provisional o en comissió
de serveis
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
Alcalde

