1. Verificades les proves d’acord amb les Bases aprovades per Resolució
d’Alcaldia de data 12 d’abril de 2018, i conclosa la selecció, en Acta de 2
de maig de 2018 el Tribunal ha elevat proposta de contractació en favor
de la persona aspirant que va obtenir la millor puntuació final.
2. La contractació és objectivament essencial, dins el marc permès per
l’article 19.Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2017, en actual situació de pròrroga legal
pel corrent de 2018, pel caràcter essencial, necessari, urgent i
inajornable de la continuïtat de l’activitat administrativa general, la
prestació dels serveis públics municipals i la gestió ordinària municipal,
el seguiment en la introducció actualitzada de la comptabilitat municipal i
la progressió en el procés d’implantació de l’administració electrònica.

FONAMENTS
1. L’article 19.Dos de la Llei 3/2017, de 23 de juny, de Pressupostos

Generals de l’Estat per a l’any 2017, en actual situació de pròrroga legal
pel corrent de 2018, manté la facultat excepcional d’efectuar
nomenaments interins i contractacions de personal laboral temporal per
a necessitats urgents i inajornables, circumstància que concorre en el
present cas en estar directa i específicament implicats l’exercici de
l’activitat administrativa comú, la continuïtat de la prestació dels serveis
públics municipals i la gestió ordinària municipal, la progressió en el
procés d’implantació de l’administració electrònica i l’adaptació al nou
règim de tractament de dades personals.
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En expedient de selecció per a la contractació per urgència, en règim laboral
temporal per servei determinat (de reforç de l’Àrea de Secretaria per a
implantació de l’administració electrònica i adaptació tractament dades
personals), d’Auxiliar Administratiu (Categoria professional laboral C2 / IV), per
a reforç en l’àrea de Secretaria per a la implantació de l’administració
electrònica i adaptació tractament dades personals, jornada ordinària, amb
formació de borsa de treball per a possibles substitucions (baixes per
incapacitats temporals, necessitats del servei o acumulació de tasques, servei
determinat, interinatges per possibles vacants).
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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

2. L’article 291.3 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Text

Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, habilita la
possibilitat excepcional de contractacions temporals de personal en
l’àmbit local per procediment de màxima urgència.
3. La possibilitat dels contractes laborals temporals tant per servei

RESOL

Segon .- La formalització de contracte laboral temporal, per servei determinat
concretat en la implantació de l’administració electrònica i adaptació al nou
règim de tractament de dades personals, amb l’aspirant seleccionada, Sra.
Stefanie Csefko Eisermann, amb DNI 46236393E, com a Auxiliar Administrativa
(categoria professional laboral C2 / IV).
Tercer .- El trasllat d’aquesta Resolució a la Subdelegació del Govern, en
compliment de l’article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local.
Sense perjudici de la seva immediata executivitat, d’aquesta Resolució es
donarà compte al Ple en la primera Sessió Ordinària que celebri.
La Riera de Gaià, 2 de maig de 2018,
L’ Alcalde,
Sr. Jaume Casas i Sordé
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Primer.- Assumir la proposta del Tribunal qualificador de la selecció per a la
contractació de la persona aspirant amb la millor puntuació final.
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En consideració als anteriors Antecedents i Fonaments, aquesta Alcaldia, en ús
de les facultats conferides per la vigent legislació de Règim local,

Número : 2018-0089 Data : 02/05/2018

determinat, com d’interinitat o per circumstàncies dels serveis o
acumulació de tasques, està prevista a la Llei de l’Estatut dels
Treballadors, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de
23 d’octubre, al seu article 15, i al Reial Decret 2720/1998, de 18 de
desembre.

