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1. En data 7/2/2019 la Tinença de Batlia de Serveis Generals i Seguretat va aprovar les bases de la
convocatòria per proveir, mitjançant un nomenament provisional en un grup superior, un lloc de treball
d’inspector/a de Comerç, adscrit al Servei de Comerç.
2. En data 12/2/2019 ha finalitzat el termini per presentar instàncies de participació i no s’ha rebuda cap.
Fonaments de dret
1.- La base octava de la convocatòria esmentada preveu que “Cas que la convocatòria s’hagi de declarar
deserta perquè no es presentin sol·licituds per participar-hi dins el termini establert o perquè les persones que
s’hi presentin no compleixin els requisits perquè li pugui ser adjudicada, La Tinença de Batlia de Serveis
Generals i Seguretat publicarà la resolució corresponent en el tauler d’anuncis i a la web municipal, i
s’especificaren els recursos que les persones interessades hi poden interposar.”
Per tot això, aquesta Tinença de Batlia en virtut de l'establert en l'art. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, disposa la següent
Resolució
1. Declarar deserta la convocatòria per proveir, mitjançant un nomenament provisional en un grup
superior, un lloc de treball d’inspector/a de Comerç, adscrit al Servei de Comerç.
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2. Publicar aquesta resolució en el tauler d’anuncis i en el web municipal.

Andrés Serra Martínez
Tinent de batle delegat de Serveis Generals i Seguretat
(Delegació per resolució de Batlia de data 6/7/2018)
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