RECURSOS HUMANS
El Tinent d’Alcalde de Serveis Centrals i Hisenda sotmet a l’aprovació de la
Junta de Govern Local la següent proposta d’Acord.
Atès que la Junta de Govern Local va aprovar el passat 6 de març 2017 obrir
convocatòria pública per a la provisió del lloc de treball de Cap del Servei de
Recursos Humans i Organització.
Atès que es preveu que la forma de provisió del lloc de treball serà la de lliure
designació entre el personal laboral fix o funcionari de carrera de l’Ajuntament
que compleixi amb els requisits establerts a la fitxa descriptiva del lloc.
Atès que ha finalitzat el termini de presentació d’instàncies, presentant la seva
candidatura el senyor Victor Laspalas Zanuy, complint els requisits establerts
en la fitxa del lloc de treball per poder ocupar-lo.
Atès que es considera que el senyor Laspalas reuneix el perfil professional
adient per tal d’ocupar l’esmentat lloc de treball, té experiència en el
desenvolupament d’aquest lloc de treball.
Ateses les atribucions que té delegades aquesta Junta de Govern Local en
virtut del decret d’alcaldia de 15 de juny de 2015, en matèria de personal i
funció pública.
S’ACORDA:
Primer.- Nomenar el senyor Victor Laspalas Zanuy, amb efectes 4 d’abril de
2017, com a Cap del Servei de Recursos Humans i Organització, amb les
característiques vigents a la fitxa de lloc de treball.
Segon.- Donar trasllat d’aquest Acord al senyor Laspalas, a l’Àrea de Serveis
Centrals i Hisenda, a la Intervenció General i a la representació del personal.
El Tinent d’Alcalde de Serveis Centrals i Hisenda
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