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AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA

DECRET DE L'ALCALDIA
Antecedents
Atès la modificació dels llocs de treball corresponent a l’exercici de l’any 2020,
aprovada definitivament en data 3 de febrer de 2020, publicada al BOP núm. 232 de 4
de desembre de 2019.
Atès que el titular de la plaça es troba en situació de baixa per incapacitat laboral
temporal. Atès que la persona que el substitueix ha sol·licitat el permís de paternitat
amb motiu del naixement del seu fill i que és del tot necessari ocupar aquest lloc per
tal de garantir la continuïtat del servei.
Atès que la borsa existent per a cobrir aquestes places va quedar sense efectes,
d’acord amb les bases reguladores del procés de selecció realitzat en data 2 de juliol
de 2018.
Considerant que el reduït termini de substitució impedeix l’obertura d’un nou
procediment de selecció mitjançant convocatòria pública que permeti l’ocupació de la
plaça durant el període de permís de paternitat.
Atès que és urgent i necessari en aquests moments disposar de personal que pugui
atendre el servei.
Vist informe de secretaria de data 17 de novembre de 2020.
Fonaments de dret
Atès el que disposa l’art. 2 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, el qual
desenvolupa l’art. 15 de l’Estatut dels treballadors en matèria de contractes de durada
determinada, referent als contractes per obra o servei determinat.
Atès que segons l’art. 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, en casos de màxima urgència
es pot contractar directament el personal laboral per a treballs concrets i que segons
determina l’art. 55.f) del mateix Decret, la competència per a contractar personal
laboral en casos de màxima urgència correspon a l’alcalde.
Atès el que estableix l’art. 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, en relaicó a la competència de l’Alcalde.
Per la qual cosa, i en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
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Primer.- Aprovar les bases per a la contractació, per motius d’urgència, de personal
per a cobrir la plaça de peó de la brigada, amb motiu de la substitució de la persona
que ocupa actualment aquest lloc, i ha sol·licitat permís de paternitat.
Segon.- Publicar aquest nomenament al BOP, DOGC i al tauler d´edictes de la
Corporació.
Tercer.- Donar compte d´aquest Decret en la propera sessió ordinària del Ple

Vilajuïga, a la data de la signatura electrònica
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