
 
 

 Per unanimitat 
 
 
JUNTA DE GOVERN 
Data: 27 de desembre de 2016 
Àrea: SECRETARIA INTERVENCIO 
Expedient núm. 1004-000007-2016 
 
 

SELECCIÓ ADMINISTRATIU/VA URGÈNCIA 
 
Text de l’acord: 
 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE LA SRA. IOLANDA RUBIÓ RUBIÓ COM A 
PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIU (C1) 
 
Vista la necessitat inajornable de contractar amb caràcter d’urgència una persona per a l’oficina 

l’atenció al ciutadà per tal de garantir la prestació del servei de l’Ajuntament de Sant Quirze 

Safaja, com a conseqüència de la finalització del Pla d’ocupació amb data 31 de desembre de 

2016 que va ser atorgat per la Diputació de Barcelona. 

 

Atesa la necessitat de cobrir la mancança en mitjans personals en el desenvolupament de les 

tasques d’atenció al públic, el suport administratiu en la tramitació d’expedients i en la tresoreria 

municipal. 

 

Vist el Decret 117/2016, de 15 de desembre, de convocatòria per la selecció d’una 

administrativa mitjançant concurs de mèrits i entrevista per procediment d’urgència així com 

l’aprovació de les bases que l’han de regir. 

 

Vist que la convocatòria per la selecció d’una administrativa per procediment d’urgència ha 

estat publicada al tauler d’edictes electrònics d’aquest Ajuntament des del dia 16 de desembre i 

fins el dia 21 de desembre de 2016. 

 

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Iolanda Rubió Rubió amb registre d’entrada 

E2016002002, de 17 de desembre de 2016. 

 

Vist el que disposa l’article 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. 

 

Vist el que disposa el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text 

refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). 

Vist el que disposa el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 

personal al servei de les entitats locals (RPEELL) 

 

Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció del següent acord: 

 



PRIMER.- Contractar amb caràcter d’urgència a la senyora IOLANDA RUBIÓ RUBIÓ amb la 

categoria d’administrativa C1 en règim laboral temporal amb efectes del dia 1 de gener de 2017  

i fins a 30 de juny de 2017, amb una dedicació de 37,5 hores setmanals per a desenvolupar les 

tasques d’atenció al públic, el suport administratiu en la tramitació d’expedients i en la tresoreria 

municipal.  

 

SEGON.- Notificar aquesta resolució a la interessada. 

 

TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació.  

 

S'aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 

Sant Quirze Safaja, 27 de desembre de 2016 

 

L’Alcaldessa, 

Anna Guixà i Fisas 
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