
 

DECRET D’ALCALDIA

Assumpte:  Nomenament  d’arquitecte,  Grup  A1,  de  l’escala 
d’administració  especial,  adscrita,  en  règim de  personal  funcionari  de 
carrera de l’Ajuntament de les Borges Blanques.

Fets:
Per  Decret  d’Alcaldia  núm.  15/2019  de  10  de  gener,  Nomenar  el  Sr.  Lluís  
Guasch Fort, amb DNI núm. 40859867-E, com a funcionari en pràctiques de la 
plaça  d’Arquitecte, de  la  plantilla  de  funcionaris  de  carrera,  Escala 
d’Administració Especial,  Grup A1,  de l’Ajuntament de les Borges Blanques, 
segons la proposta efectuada pel tribunal qualificador en la seva acta de 18 de 
desembre de 2018.

Segon.- El funcionari en pràctiques va prendre possessió del seu lloc de treball 
el dia 15 de gener de 2019, iniciant-se en aquesta data el període de pràctiques 
de caràcter obligatori i eliminatori i de tres mesos de durada.

Tercer-.  El  dia  15  d’abril  de  2019,  una  vegada  finalitzat  el  període  de 
pràctiques, el Gerent de l’Àrea d’Urbanisme, Sr. Albert Quintillà Benet, ha emès 
informe pel qual declara que el Sr. Lluís Guasch Fort ha superat el període de 
pràctiques i es considera apte per a desenvolupar les tasques pròpies de la 
plaça d’arquitecte, de la plantilla de funcionaris de carrera, integrada en l’escala 
d’administració especial, subescala Arquitecte, grup A1, de l’Ajuntament de les 
Borges Blanques.

Fonaments de dret:
 De conformitat amb les bases de selecció de personal, aprovades per acord 

de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en 
sessió de 5 de setembre de 2018.

 D’acord amb el  que estableix  l’article 82 del  Decret  214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 
locals.

 D’acord amb les facultats que em confereix l’article 53 del Decret Legislatiu 
2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de 
Règim Local de Catalunya.

RESOLC:

Primer.- Nomenar el Sr. Lluís Guasch Fort, amb DNI núm. 40859867-E, com a 
funcionari  de  carrera  de  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques,  després  de 
superar el  període de pràctiques, per ocupar una plaça d’Arquitecte, Escala 
d’Administració Especial, Grup A1, amb les següents característiques

Tipus de nomenament: Funcionari de carrera
Escala: Administració especial
Subescala: Tècnic superior
Denominació de la plaça: Arquitecte

 



 

Jornada: 15 h. / setmana (40% de la jornada)
Retribucions: Sou base: Grup A1

Complement de destí: Nivell 26
Complement específic: 5.619,69 € / anuals

Segon.- Comunicar aquesta resolució al Sr. Lluís Guasch Fort, amb l’oferiment 
de recursos pertinents, perquè dins el termini de quinze dies, comparegui a les 
dependències municipals per prendre possessió de la plaça esmentada, com a 
funcionari de carrera.
 
Tercer.- Publicar  aquest  nomenament  al  BOP de  Lleida  i  a  la  pàgina  web 
corporativa de l’Ajuntament de les Borges Blanques, per donar compliment al  
que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
                        
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera 
sessió ordinària que es digui a terme.
 
Les Borges Blanques,16 d’abril de 2019
 
L’alcalde                                                                     Davant meu    

La secretària
 

Enric Mir i Pifarré                                                          Anna Gallart Oró
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