ASSABENTAMENT DEL DECRET NÚM. 2018DECR000409, DE 28 DE NOVEMBRE,
DE NOMENAMENT INTERI PERSONAL FUNCIONARI.
Els membres assistents ES DONEN PER ASSABENTATS del Decret núm.
2018DECR000409, de 28 de novembre, nomenant interinament a Ana González Lozano
per a cobrir la plaça de funcionari d’auxiliar administratiu/iva d’agutzil a partir del 28 de
novembre de 2018 i mentre duri la baixa per incapacitat temporal del titular de la plaça.
Isabel Maria Cortada i Soler
Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament
de Palau-saverdera

Palau-saverdera, a la data de la signatura electrònica

DECRET D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA

Vist el comunicat mèdic de baixa per incapacitat temporal del dia 22 de novembre de
2018, i del comunicat mèdic de confirmació del dia 28 de novembre de 2018,
corresponent al treballador que ocupa actualment la plaça d’auxiliar administració
d’agutzil, amb una durada estimada de baixa de 25 dies. Aquesta baixa coincideix amb
un període durant el qual hi ha sol·licitades vacances per diferents empleats públics, la
qual cosa impossibilita que es pugui garantir la realització de les tasques atribuïdes a
aquesta plaça per part d’altre personal municipal.
Considerant que el reduït termini de baixa impedeix l’obertura d’un procediment de
selecció mitjançant convocatòria pública que permeti l’ocupació interina de la plaça
durant el període de baixa del titular.
Considerant urgent garantir l’exercici de les tasques d’auxiliar administració d’agutzil,
corresponents a funcions relacionades amb les tasques d’agutzil, funcions relacionades
amb l’OAC, i funcions de suport a altres àrees, llevat de la de substitució, en casos de
baixa per incapacitat temporal o vacances, de la persona assignada al lloc de treball
d’auxiliar d’administració del dispensari.
Atès que el en el darrer procés selectiu per a cobrir el lloc de treball vacant a la plantilla
de personal d’administratiu/iva, la única persona aspirant que va superar les proves va
ser la persona que finalment va ser nomenada, sense que, en conseqüència, es disposi
de cap borsa de treball a la que es pugui recórrer per a cobrir aquesta baixa.
Vistes les sol·licituds de demanda de treball per a feines d’administració presentades a
l’oficina d’atenció pública durant els dos darrers anys, de la que resulta que la senyora
ANA GONZÁLEZ LOZANO, reuneix els requisits generals de titulació exigibles per cobrir
la plaça d’auxiliar d’administració i acredita un grau d’experiència en feines similars que
la converteix en la persona idònia per a les tasques assignades.

De conformitat amb els articles 291 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 i 94 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals que permeten, en el cas de màxima urgència, el nomenament del personal
interí o la contractació de personal laboral temporal que s’haurà de publicar al Butlletí
Oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i se n’ha de donar
coneixement al ple en la primera sessió que tingui.
RESOLC:
Primer.- NOMENAR interinament a la senyora ANA GONZÁLEZ LOZANO, per a cobrir
la plaça de funcionari d’auxiliar administratiu/iva d’agutzil a partir del dia 28 de novembre
de 2018 i mentre duri la baixa per incapacitat temporal del titular de la plaça, amb les
retribucions i resta de condicions que atribueixen a aquesta plaça la plantilla de personal
municipal i la relació de llocs de treball vigent, amb excepció del complement de
productivitat que s’ajustarà al fet de no haver de realitzar les tasques de substitució a la
persona assignada al lloc de treball d’auxiliar d’administració del dispensari, i que tot
seguit es detallen:
DENOMINACIO

NUM

Auxiliar administratiu/va
agutzil

CLASSE
ESCALA
PERSONAL
1
F
General
JORNADA
TITULACIO
JO
Graduat ESO

GRUP

NIVELL CE
(CD)
MENSUAL
C2
14
419,27
OBSERVACIONS

TASQUES AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA AGUTZIL
Funcions relacionades amb les tasques d’agutzil:
- Repartiment de propaganda i comunicacions de l’Ajuntament.
- Petites feines de manteniment dels equipaments i infraestructures municipals.
- Control i inventari del material dels magatzems municipals.
- Preparació d’infraestructura dels actes i activitats organitzats per l’Ajuntament o en els que
col·labori.
Funcions relacionades amb l’OAC:
- Atenció al públic presencial i telefònica.
- Registre d’entrada de documents.
- Compulsa de documents administratius ( per delegació de signatura).
- Gestió del padró municipal d’habitants.
- Gestió del cens de animals domèstics.
Funcions de suport a altres àrees:
- Fer fotocòpies de les diverses àrees de l’ajuntament.
- Preparació i enviament del correu diari.
RETRIBUCIONS
LLOC TREBALL
Agutzil

AREA
NIVELL
Adm. General C2-14

BASE TRIENNIS
CD
CE
CP
611,31
0,0
311,16 423,46 157,99

Segon.- PUBLICAR el nomenament interí per màxima urgència de la senyora ANA
GONZÁLEZ LOZANO, pel lloc de treball de “auxiliar administratiu/iva agutzil” i mentre

duri la baixa per incapacitat temporal del titular de la plaça, al Butlletí Oficial de la
província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- DONAR COMPTE al Ple, en la primera sessió que tingui, del Decret de
nomenament de la senyora ANA GONZÁLEZ LOZANO, com a funcionària interina.
Palau-saverdera, a la data de la signatura electrònic
L’Alcaldessa,
ISABEL MARIA CORTADA SOLER

