Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 9 de
maig de 1994. Es reuneixen els Srs. que tot seguit es diran, a l'objecte de celebrar
sessió del Ple de la Corporació núm. 6, amb caràcter extraordinari, en primera
convocatòria.
Alcalde-President
Il.lm. Sr. Juli Sanclimens Genescà
Tinents d'Alcalde
Sr. Marcel.lí Llobet Corominas
Sr. Francesc de Puig Viladrich
Sr. Pere Oms Pons
Sr. Eduard Bohígas Santasusagna
Sr. Josep Maria Sala Rovira
Sra.Teresa Just Riba
Sra.Maria Rosa Riera Montserrat
Regidors
Sr. Pere Sobrerroca Camps
Sr. Antoni Berenguer Casas
Sr. Jordi Rodó Rodà
Sr. Pere Vilarasau Serracanta
Sr. Jordi Marsal i Muntalà
Sr. Manuel Cano Navarro
Sr. Jacint Carrió Vilaseca
Sr. Joan Carles Canongia Gerona
Sr. Carles Esclusa Espinal
Sr. Magí Mas Font
Sr. Josep Balet Oller
Excusen l'absència
Sra.Carme Vidal Vintró
Sr. Jordi Valls Riera
Sr. Joaquim Garcia Comas
Sr. Joaquim Collado Llort
Sra.Mª Angels Crusellas Serra
Sr. Ignasi Perramon Carrió
Secretari General
Sr. Miquel Corbella Pijuan

El president obre la sessió quan són les 13 h i 30 min, i després de comprovar el
quòrum d'assistència perquè pugui ser iniciada, es procedeix tot seguit a conèixer
l'únic assumpte comprès en l'ordre del dia.

PUNT ÚNIC .-

PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ DE CONCURS ORDINARI PER A LA PROVISIÓ DEFINITIVA DEL
LLOC DE TREBALL D'INTERVENCIÓ, CLASSE PRIMERA, D'AQUESTA
CORPORACIÓ, RESERVAT A FUNCIONARIS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB
HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL, SOTS-ESCALA D'INTERVENCIÓTRESORERIA, CATEGORIA SUPERIOR.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Atès que, per acord del Ple de 21 de desembre de 1993 es varen aprovar les
bases específiques que havien de regir el concurs ordinari per a la provisió definitiva
del lloc de treball d'Intervenció, classe primera d'aquesta Corporació, reservat a
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caracter nacional, Sots-Escala
d'Intervenció-Tresoreria, categoria Superior.
Atès que, en compliment d'allò previst en l'article 6 de l'Ordre Ministerial de 7 de juliol
de 1993, en concordança amb l'article 2 de la Llei 10/1993, i l'article 12 del Reial
Decret 731/1993, per Decret del Sr. Alcalde de data 7 de gener de 1994 es va
convocar el corresponent concurs ordinari per la provisió definitiva de l'abans
esmentat lloc de treball.
Atès que, per Resolució de 26 de febrer de 1994 de la Dirección General de la
Función Pública, del Ministerio para las Administraciones Públicas (BOE 8-3-94) es
va publicar la convocatòria conjunta de concurs ordinari per a la provisió de llocs de
treball d'habilitats nacionals.
Atès que, durant el termini establert es van rebre en aquest Ajuntament, sol.licituds
de tres concursants.
Atès que, en data 2 de maig de 1994 es va constituir el Tribunal de valoració de
l'esmentat concurs ordinari, als efectes de comprovar les condicions dels
concursants, efectuar la valoració dels mèrits i formular proposta de resolució.
Atesa la normativa que regula la provisió del lloc de treball esmentat, continguda
esencialment, en la Llei 10/93, de 21 d'abril, RD 731/93, de 14 de maig, Ordres
Ministerials de 7 de juliol de 1993 i de 7 de desembre de 1993.
Atesa la proposta del tribunal de valoració.
Es per tot això, que aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació
Municipal l'adopció del següent

A C O R D
PRIMER.- De conformitat amb la proposta del tribunal de valoració, resoldre el
concurs ordinari per a la provisió definitiva del lloc de treball d'Intervenció, classe
primera d'aquesta Corporació, reservat a funcionaris d'Administració Local amb
habilitació de caracter nacional, Sots-Escala d'Intervenció-Tresoreria, categoria
Superior, en els termes següents:
a) Declarar exclosos als concursants senyors José M. Garcia Pascual i Juan Carlos
Pinilla Garcia, per no haver acreditat el coneixement de la llengua catalana,
mitjançant el certificat del nivell "C" de la Junta Permanent de Català o algún dels
certificats o títols equivalents, i no haver comparegut a l'entrevista davant el tribunal
de valoració per tal de poder-lo acreditar, de forma supletòria, de conformitat amb
allò previst a la base novena, de les comunes aprovades per l'Ordre del Ministerio
para las Administraciones Públicas, de 7 de desembre de 1993, en el Decret
14/1994, de 8 de febrer, de la Generalitat de Catalunya i en la base segona, de les
específiques aprovades pel Ple d'aquesta Corporació Municipal en sessió de 21 de
desembre de 1993, en harmonia amb allò disposat en l'article 2 de la Llei 10/1993,
de 21 d'abril, article 13 del Reial Decret 731/1993, de 14 de maig, i article 5 de
l'Ordre Ministerial de 7 de juliol de 1993.
b) Adjudicar el concurs ordinari per a la provisió definitiva del lloc de treball
d'Intervenció, classe Primera d'aquesta Corporació, reservat a funcionaris
d'Administració Local amb habilitació de caracter nacional, Sots-Escala
d'Intervenció-Tresoreria, categoria Superior, a favor del Sr. JOSEP TRULLAS i
FLOTATS, únic concursant que no ha quedat exclós i que ha obtingut una puntuació
total de 18'5 punts, conforme s'especifica a continuació:
PUNTUACIO PUNTUACIO PUNTUACIO
MERITS ESPEC. MERITS GRALS. TOTAL
7'5

11

18'5

SEGON.- Trametre certificació d'aquest acord de resolució del concurs, a la
Dirección General de la Función Pública, del Ministerio para las Administraciones
Públicas, per a la coordinació i formalització del nomenament procedent, de
conformitat i als efectes d'allò disposat en l'art. 21 del Reial Decret 731/1993, de 14
de maig i articles 16 i 17 de l'Ordre Ministerial de 7 de juliol de 1993".
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que en aquest dictamen no fan falta
aclariments. És adjudicar, a través d'aquest concurs de mèrits que hi ha hagut, la
plaça d'Interventor al Sr. Josep Trullàs Flotats, que en aquests moments està a
Intervenció de manera provisional, i trametre la documentació per tal que pugui tenir
la seva plaça en propietat.

Sotmès el dictamen, a votació és aprovat per unanimitat dels 19 membres presents.
I havent-se tractat ja l'únic assumpte inclòs a l'ordre del dia, el Sr. President aixeca la
sessió, quan són les 13 h i 40 min, de tot el qual, com a Secretari, certifico, i queda
estès en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm............. i correlativament
fins el ...................

L'ALCALDE

Vist i plau
EL SECRETARI

