
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

ANUNCI sobre aprovació de les bases que han de regir el procés selectiu per cobrir en comissió de serveis
el lloc de treball de l'escala d'habilitats nacionals, subescala intervenció tresoreria, plaça tresoreria, grup de
titulació A, subgrup A1.

Es fa públic que la Junta de Govern Local d'1 de febrer de 2022 ha aprovat les Bases que han de regir el
procés selectiu per cobrir en comissió de serveis el lloc de treball de l'Escala d'habilitats nacionals, subescala
intervenció-tresoreria, plaça tresoreria, grup de titulació A subgrup A1.

BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR EN COMISSIÓ DE SERVEIS EL LLOC DE TREBALL
DE L'ESCALA D'HABILITATS NACIONALS, SUBESCALA INTERVENCIO-TRESORERIA, PLAÇA TRESORERIA, GRUP
DE TITULACIÓ A SUBGRUP A1

L'Ajuntament de Montmeló té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Tresorer/a, vacant actualment a la
plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l'article
81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut
Bàsic de l'Empleat Públic, i amb el procediment de comissió de serveis establert als articles 48 i 51 del Reial
decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb
habilitació de caràcter nacional. Per aquest motiu es redactes les següents bases:

Primera. - Objecte de convocatòria.

La selecció mitjançant el sistema de concurs per ocupar en comissió de serveis la plaça de tresorer/a.

Segona.- Descripció del lloc de treball

Nom del lloc: Tresorer/a

Grup d'accés: A1

Nivell: 25

Complement específic anual: 18.277,00€

Tercera.- Requisits de participació

Ser personal funcionari de carrera de l'escala d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de la
subescala intervenció-tresoreria.

Quarta.- Funcions del lloc de treball

Les funcions previstes a la normativa específica de l'escala de personal funcionari d'Administració local amb
habilitació de caràcter nacional, subescala intervenció-tresoreria i les relaciones a continuació:

- Porta a terme el maneig i custòdia de fons, valors i efectes del Consistori, el que comprèn: la realització de

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8604 - 11.2.20221/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22035017-2022



quants cobraments i pagaments correspongui als fons i valors de l'entitat.

- Organització de la custòdia de fons, valors i efectes.

- Execució de les consignacions en Bancs, Caixa General de Dipòsits i establiments anàlegs, autoritzant
juntament amb l'ordenador de pagaments i l'interventor, els xecs i altres ordres de pagament que es girin
contra els comptes obertes en aquests establiments.

- Formació dels plans i programes de tresoreria, distribuint en el temps les disponibilitats dineràries de l'Entitat
per a la puntual satisfacció de les seves obligacions, així com la prefectura dels Serveis recaptatoris que
comprèn: l'impuls i direcció dels procediments recaptatoris, proposant les mesures necessàries perquè la
cobrança es realitzi dins dels terminis assenyalats.

- Autorització de plecs de càrrec de valors que s'entreguen als recaptadors i agents executius.

- Dictar la provisió de constrenyiment en els expedients administratius d'aquest caràcter i autoritzar la
subhasta de béns embargats.

- Tramitació dels expedients de responsabilitat per perjudici de valors i la responsabilitat administrativa de les
funcions comptables pròpies de la Tresoreria.

- Totes aquelles altres tasques de caràcter similar relacionades amb el seu lloc de treball que li siguin
assignades pels seus superiors.

Cinquena.- Forma d'ocupació del lloc

Comissió de serveis.

Sisena.- Durada

La durada de la comissió de serveis serà d'un any, sense perjudici que es pugui prorrogar d'acord amb la
normativa vigent.

Setena.- Termini de presentació de sol·licituds i participació

Les persones interessades caldrà que presentin la seva sol·licitud per prendre part en la convocatòria en el
termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de la publicació de l'anunci en el DOGC.

Es presentarà preferentment per via telemàtica, però també es podrà presentar i formalitzar a través del
registre general de l'Ajuntament o per qualsevol dels altres mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les sol·licituds aniran acompanyades del currículum viate de l'aspirant.

Vuitena.- Adjudicació

Una vegada finalitzat el termini de presentació d'instàncies, s'emetrà un informe d'idoneïtat de cada aspirant,
tenint en compte preferentment:

- Experiència en llocs de treball similars o iguals al convocat.

- Estudis i formació específica relacionada amb les funcions i tasques a desenvolupar en el lloc de treball.

- Altres aspectes curriculars que pugui aportar la persona aspirant.

Es podrà realitzar una entrevista, en el cas que es consideri oportú, per verificar el perfil professional de les
persones candidates.

Aquest informe inclourà una proposta motivada a favor d'un/a dels candidats o candidates que serà elevat a
l'Alcaldia per tal de cobrir el lloc de treball pel sistema de comissió de serveis.

Montmeló, 3 de febrer de 2022
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Pere Rodríguez Rodríguez

Alcalde

(22.035.017)
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