Expedient núm.: X2020000541
DECRET
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.
Atès que mitjançant decret d’Alcaldia núm. 287 de data 19/11/2020 es va acordar
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.

Atès que el termini de presentació de sol.licituds va tenir lloc de l’1 al 10 de desembre
de 2020.

Vista la Memòria on es justifica la necessitat excepcional que motiva la contractació,
la urgència inajornable així com

la modalitat contractual que es farà servir,

especificant la durada del contracte i les funcions que realitzarà el treballador i qui farà
el seguiment d'aquest contracte
S’ha emès informe d’intervenció, acreditatiu de la suficient consignació pressupostària
per fer front a aquesta contractació proposada
S’ha emès Informe de secretaria respecte la possibilitat de contractació de personal
temporal, en que posa de manifest que La llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupost
General de l’Estat, per a l’any 2018, disposa en el seu article 19.2 : No se podrá
proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de
personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. Per tant, qualsevol
contractació de personal temporal requereix que

s’acrediti de forma justificada la

necessitat urgent i inajornable per tal que no es generin contractacions temporals que
infringeixin el que disposa la normativa vigent.
D’acord amb el que disposa l’article 291.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
pel que s’aprova el text refós de la lleis municipal i de regim local de Catalunya, sobre
la provisió de llocs de treball de personal interí i de personal laboral no permanent que
existeixi un supòsit de màxima urgència.
En l’exercici de les atribucions conferides per l’article 53.1 i) del decret legislatiu
2/2003, de 4 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de regim local
de Catalunya, RESOLC

Primer.- Contractar per urgència, UN PEÓ OFICIAL 2ª PER LA BRIGADA MUNICIPAL
des del dia 4 de gener de 2021 i fins a la reincorporació de la persona que actualment
ocupa aquest lloc de treball, amb el següent detall:

NOM I COGNOMS
DNI
TIPUS DE CONTRACTE
CATEGORIA
GRUP
OBJECTE DEL CONTRACTE
DURADA

DATA EFECTES
JORNADA

Laboral temporal
Peó Brigada Oficial 2ª
E
Substitució
4 gener de 2021 i fins a la reincorporació
de la persona que actualment ocupa
aquest lloc de treball
04/01/2021
20 h/setmana

Segon.- Donar publicitat a aquest Decret al BOP i DOGC, d’acord amb l’article 291.3
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de regim local de Catalunya.
Tercer.- Donar compte del present decret al Ple en la propera sessió que es dugui a
terme i a la intervenció municipal als efectes oportuns.

