EDICTE NÚM. 6/2018
El Ple d'aquest ajuntament en sessió del dia 25-07-2018 va adoptar l'acord d'assignació
transitòria de les funcions de tresoreria d’aquest Ajuntament, en compliment de l’apartat 2
de l’article 92bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que atribueix les
funcions de tresoreria a la subescala de secretaria intervenció dels funcionaris
d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, i del RD 128/2018, de 16 de
març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb
habilitació de caràcter nacional, que en la seva disposició transitòria sisena preveu el
règim transitori de les funcions de tresoreria.
Es transcriu literalment la part dispositiva de l’acord adoptat:
"Primer. Deixar sense efectes, des d'aquesta data, el nomenament de la Sra. Dolors Tor i
Pujol, regidora d’aquest Ajuntament com a tresorera municipal, als efectes de donar
compliment a la vigent normativa que regula les funcions de tresoreria en les
administracions locals.
Segon. Declarar l’assumpció de les funcions de tresoreria, de forma transitòria, per part
del secretari interventor d’aquest ajuntament. Sr. Juan Antonio Yáñez Rodríguez.
Tercer. Comunicar als bancs i caixes on aquest Ajuntament té dipositats els seus fons,
l’assumpció de les funcions de tresoreria per part del secretari interventor, a efectes del
canvi de les signatures per l'operativa bancària.
Quart. Autoritzar que s’operi en tots els comptes i dipòsits amb les entitats bancàries amb
dues signatures: alcaldia com a ordenador de pagaments i secretari interventor que també
assumeix amb caràcter provisional les funcions de tresoreria.
Cinquè. Aquest acord s'ha de publicar al tauler d’anuncis, al BOP de Lleida i a la plana web
i al tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament."
La qual cosa es fa pública per a coneixement general i als oportuns efectes legals.
Martinet, 26 de juliol de 2018
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