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DECRET D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA
Atès que la situació excepcional que s’està vivint enguany, especialment a partir del
mes de març, ha provocat que la major part dels empleats municipals hagin retardat el
gaudi de les seves vacances i que, en conseqüència, els dies destinats a fer-les
efectives s’hagin acumulat en aquest mes i en les properes setmanes i mesos. Per
altra banda, en els darrers mesos s’ha tancat la tramitació del plànol de delimitació de
Palau-saverdera i s’ha iniciat la tramitació del projecte d’executiu de la franja de
protecció perimetral per a la prevenció d’incendis, que ha portat, i porta encara, un
gran volum de treball que s’està duent a terme en unes condicions molt difícils, que
han afectat especialment el servei de correus. Finalment s’ha de destacar que la llarga
durada de la suspensió dels procediments i dels terminis també ha contribuït a
provocar l’acumulació de feines en els darrers mesos de l’any.
A aquests tres factors (les vacances del personal, la tramitacions dels expedients de
prevenció d’incendis i l’acumulació de tràmits a causa de la suspensió) que han
coincidit en els darrers mesos de l’any, cal afegir que es troba vacant una plaça
d’auxiliar administratiu/iva, concretament del lloc de treball de l’OAC2 (Oficina
d’Atenció Ciutadana) els tràmits de provisió de la qual està previst iniciar en les
properes setmanes.
Considerant, per tot això, necessari i urgent la contractació d’una persona, mitjançant
un contracte temporal de caràcter laboral, destinada a reforçar l’Oficina d’Atenció
Ciutadana durant els propers quatre mesos.
Atès que existeix consignació suficient per a fer front a la despesa que comportarà
aquesta contractació, amb la dotació del capítol 1 del pressupost vigent.
Considerant que la senyora Ana González Lozano, reuneix les condicions idònies per
a realitzar les tasques de reforç de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, mentre es proveeix el
lloc de treball OAC2.
De conformitat amb el que disposa l’article 291.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya,
RESOLC
Primer.- Declarar urgent la contractació d’una persona per a realitzar les tasques de
reforç de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, pel període comptés entre els dies 24 d’agost
de 2020 fins el dia 23 de desembre de 2020, ambdós inclosos.
Segon.- Contractar amb caràcter de màxima urgència, per ocupar aquest lloc de treball
a la senyora Ana González Lozano, amb DNI 40435428W, amb les següents
condicions:
-

Contracte temporal de caràcter laboral
Període: 24 d’agost de 2020 fins el dia 23 de desembre de 2020, ambdós
inclosos.
Retribució mensual bruta assignada al lloc de treball:

-

LLOC TREBALL

AREA

NIVELL MENSUAL

Auxiliar Adm.

OAC

C2-14

1.734,46 €

Horari i funcions: D’acord amb les previsions de la Relació de Llocs de Treball
per a les diferents places de auxiliar administratiu/iva.

Tercer.- Notificar aquest Decret a la persona interessada amb indicació dels recursos
que contra el mateix es poden interposar i donar-ne trasllat a “assessoria econòmica,
administrativa i jurídica SL” pel seu coneixement i als efectes de preparació dels
documents del contracte i d’alta a la Seguretat Social.
Quart.- Donar compte al Ple d’aquest acord, en la pròxima sessió que es celebri i
publicar l’anunci de la contractació al BOP de Girona i al DOGC.

Isabel Maria Cortada Soler
Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament
de Palau-saverdera

Palau-saverdera, a la data de la signatura electrònica.

