EDICTE
Es fa públic per a general coneixement que l’Alcaldia, en data 20
juny de 2016, ha dictat la Resolució següent segons Decret d’Alcaldia 105/2016:

de

ASSUMPTE: Nomenament per urgència a Anna Maria Fernàndez Colom, com a personal
laboral de la llar d’infants.
ANTECEDENTS:
Atès que la Sra. Josefa Perelló Casanovas, personal laboral de la llar d’infants del municipi
d’Almacelles, està en període de vacances, i cal procedir de forma urgent a la seva substitució,
per tal de garantir l’atenció dels infants d’acord amb les ratios de personal establertes per
aquests centres en la normativa reguladora de la Generalitat de Catalunya.
Atès que l’article 291.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i règim local de Catalunya, estableix que el personal interí i el personal laboral no
permanent són seleccionats mitjançant convocatòria pública i pel sistema de concurs, excepte
en els casos de màxima urgència.
Atès que d’acord amb l’apartat 3 del mateix article, en el cas de màxima urgència, el
nomenament del funcionari o la contractació de personal tenen que publicar- se al BOP i al
DOGC, i se n’ha de donar coneixement al ple en la primera sessió que es celebri.
D’acord amb l’exposat, i pel fet que s’aprecien circumstàncies de màxima urgència en la
necessitat de substituir de forma immediata a l’esmentada treballadora per la necessitat
d’atenció als infants, i atès que no és possible esperar a la resolució d’un procés selectiu per
cobrir temporalment el lloc de treball, RESOLC:
Primer.- Contractar amb caràcter d’urgència la Sra. Anna Maria Fernàndez Colom, en
substitució de la treballadora de la llar d’infants Sra. Josefa Perelló Casanovas durant el temps
que duri el període de vacances d’aquesta.
Segon.- Donar publicitat a aquesta contractació a través del taulell d’anuncis, al BOP i al DOGC
i donar compte al Ple en la propera sessió que es celebri.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la interessada en temps i forma.
Quart.- Notificar aquesta resolució a Anna Gragera, Directora de la Llar d’infants de la vila
d’Almacelles, al departament de comptabilitat i a la gestoria.

Josep Ibarz Gilart
Alcalde d’Almacelles
Almacelles, 20 de juny de 2016

