
DECRET D’ALCALDIA

EXP. 513/2019. Aprovació llista admesos i exclosos pla d’ocupació peó de la 
brigada

Antecedents

1. Per Decret d’alcaldia núm. 402 de 17 de maig de 2019 es va resoldre aprovar 
el següent: 

‘’’’’’’’’’’’’’’’
1. Amb data de 11 d’abril de 2019, la Junta de Govern Local de la Diputació de  
Barcelona  va  aprovar  la  concessió  d’una  segona  edició  del  recurs  econòmic  
‘programa complementari de foment de l’ocupació local 2019’ del Pla Xarxa de  
Governs Locals 2016-2019 dotat amb 60 milions d’euros per tots els ajuntaments  
de la província, per promoure l’ocupació de les persones aturades i d’aquelles en  
situació de risc d’exclusió  social  a  través de plans locals  d’ocupació,  formació  
professionalitzadora i ajuts a la contractació per a empreses o entitats del tercer  
sector social.

2. En concret, l’ajut s’articula a través de tres modalitats de suport:

• Suport als plans locals d’ocupació

• Suport a la formació

• Ajuts a la contractació laboral

3. Segons acord de concessió, a l’ajuntament de Caldes d’Estrac l’hi corresponen 
24.433,14 € de subvenció per a l’any 2019.

4. Essent necessari de disposar del personal següent:

- Peó Brigada (PO1) 18,75 hores/setmana del 15 de juny al 30 d’octubre  
de 2019 (4 mesos i 15 dies) cost total: 5.477 € 

- Agent  mobilitat  (PO2)  37,5  hores/setmana  del  15  de  juny  al  15  de  
setembre de 2019 (3 mesos) cost total: 7.247,67 € 

- Operari  neteja (PO3) 20 hores/setmana de l’1  de setembre al  31 de  
desembre de 2019 (4 mesos) cost total: 3.857 € 

- Tècnic  de joventut  (PO4) 20 hores/setmana de l’1  de juliol  al  30 de  
setembre de 2019 (3 mesos) cost total: 3.000 € 

Legislació aplicable

-Vist el que disposa l’article 15 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, així  
com d’altres articles concordants com són el  16,  el  94 del  Decret  214/1990,  i  
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l’article 291.2 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.

-Vist  el  que disposa  l’article  15.1  b  del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2015,  de  23  
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

-Vist l’art.21 h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim  
local.

-Vist l’art.53 i 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.

-Vist l'art. 41.14 d del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de  
les  Entitats  Locals  (ROF),  aprovat  per  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  
novembre,  estableix  també  que  són  competències  de  l'alcaldessa  exercir  la  
direcció superior de tot el personal de la Corporació i, com a cap directe d'aquest,  
exercir  totes  les  atribucions  en  matèria  de  personal  que  no  siguin  de  la  
competència del Ple, en particular el nomenament de personal interí.

En base a les facultats que tinc conferides per la normativa vigent. 

RESOLC:

PRIMER
Aprovar la convocatòria pública d’ocupació d’un peó per la brigada municipal, en  
el marc del programa complementari de foment de l’ocupació local 2019’ amb codi  
(PO1) 18,75 hores/setmana del 15 de juny al 30 d’octubre de 2019 (4 mesos i 15  
dies) cost total: 5.477 €

SEGON
Convocar, amb caràcter urgent, un procés de selecció abreujat per a disposar del  
personal necessari abans esmentat per sistema de provisió de concurs de mèrits.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’

2. Vist l’informe emès pel tècnic de Promoció econòmica incorporat a l’expedient 
513/2019

Legislació aplicable

-Vist el que disposa l’article 15 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, així com 
d’altres articles concordants com són el 16, el 94 del Decret 214/1990, i l’article 291.2 
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.

-Vist el que disposa l’article 15.1 b del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

-Vist l’art.21 h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

-Vist l’art.53 i 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.
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-Vist l'art.41.14 d del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats  Locals  (ROF),  aprovat  per  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre, 
estableix també que són competències de l'alcaldessa exercir la direcció superior de 
tot  el personal de  la  Corporació  i,  com  a  cap  directe  d'aquest,  exercir  totes  les 
atribucions  en  matèria  de personal que  no  siguin  de  la competència del  Ple,  en 
particular el nomenament de personal interí.

RESOLC

PRIMER.-
Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu que es 
tramita, d'acord amb els criteris de valoració especificats en els bases de convocatòria.

 Aspirants admesos amb el núm. d’ordre i registre d’entrada següents:

Núm. R.E DNI Documentació 
aportada

2019-E-RC
-2358

.....655F si

2019-E-R
C-2379

.....669
V

si

2019-E-R
C-2398

.....962J si

Les sol.licituds presentades han estat admeses perquè acomplien amb els requisits 
d’estar  donats  d’alta  com  a  demandants  d’ocupació  i  en  situació  d’atur,  tal  com 
indiquen les bases del programa complementari de foment de l’ocupació de Diputació 
de Barcelona.

SEGON.-
Convocar per a la realització de l’entrevista els aspirants admesos,  segons la llista 
definitiva,  els dies 6 i 7 de juny de 2019, a les oficines situades a l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, tercera planta, d’acord amb el següent quadrant horari:

Dijous, 6 de juny de 2019:

Núm. R.E DNI Hora de 
l’entrevista

2019-E-RC-239
8

.....962J 12:00 h.

Divendres, 7 de juny de 2019:

Núm. R.E DNI Hora de 
l’entrevista

2019-E-RC-235
8

.....655F 9:30 h.

2019-E-RC-237
9

.....669
V

9:45 h.

TERCER.-
Advertir que la no presentació a l’entrevista, o no ser present a l’hora de ser cridat per 
a la realització de la mateixa, suposarà l’exclusió del procés selectiu que es tramita.
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QUART.-
Fer pública la present resolució a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis de la 
Corporació http://caldetes.eadministracio.cat

CINQUÉ.-
Donar trasllat de la present resolució als representants dels treballadors.

L’Alcaldessa

Rosa Pou Baró

En prenc coneixement
La Secretària-Interventora

Mercè Gobartt Vázquez

Document signat digitalment al marge
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