
Dilluns, 3 d'octubre de 2011

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Quirze Safaja

ANUNCI

L’Ajuntament  Ple,  en  sessió  celebrada  el  dia  9  de  setembre  de  2011,  va  adoptar  l’acord  de  reestructurar 
organitzativament el servei de la Llar d’Infants Municipal Els Quirzets, amb l’objectiu d’assolir un equilibri  econòmic 
sostenible en la seva prestació, que actualment es veu greument afectada per un creixement constant del dèficit assumit 
per l’Ajuntament, considerant prioritari el manteniment d’aquest servei per la població.

Tanmateix  va  aprovar  una  modificació  de  la  plantilla  de  personal  adscrita  al  servei,  com  a  conseqüència  de  la 
reestructuració organitzativa aprovada, procedint a AMORTITZAR per raons econòmiques i d’organització del servei, 
d'eficàcia i viabilitat en la gestió abans exposades, i amb efectes de 26 de Setembre de 2011, la plaça/lloc de treball de 
Tècnic Especialista de la Llar d'Infants de la plantilla de personal laboral d’aquesta corporació, que actualment es troba 
vacant i coberta a través de personal laboral interí, havent considerat que d'aquesta manera s´aconsegueixen assolir els 
criteris de racionalitat, organització eficient i viabilitat futura, d'acord al que estableix l´article 27.1 del Decret 214/1990 de 
30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals. Que les feines i funcions que  
venia executant la persona que ocupava la plaça de Tècnic Especialista de la Llar d'Infants, al produir-se l´amortització, 
es repartiran i  seran executades per les altres dues persones que ostenten la categoria de mestre i  educador,  de 
manera que a part d'assumir les seves funcions pròpies es repartiran les que fins ara exercitava el Tècnic Especialista 
tal i com expressament ha confirmat el Departament d'Ensenyament en aplicació de la legislació relativa als centres 
d'educació infantil.

Finalment va declarar amortitzat el lloc de treball i va cessar en la seva relació laboral amb aquest Ajuntament a la Sra.  
ELISABET CANDELAS BALLESTEROS amb efectes del dia 26 de setembre de 2011, en base a les raons econòmiques 
i  organitzatives  acreditades  i  com  a  conseqüència  de  l’acord  de  modificació  de  la  plantilla  que  han  comportat 
l'amortització del lloc de treball Tècnic Especialista de la Llar d'Infants que venia ocupant aquesta treballadora com a 
contractada laboral, i d'acord al que indica l´article 24 apartat c) del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament del personal al servei de les entitats locals en relació al que regulen els articles 52 c) i 53 de l´Estatut dels 
Treballadors, procedint doncs i en conseqüència a l´acomiadament de l´esmentada treballadora per les raons objectives 
(econòmiques i organitzatives) acreditades.

En compliment del què preveu l’article 28.2 del Decret 214/1990 de 30 de juliol,  pel qual s’aprova el reglament del 
personal al servei de les entitats locals, es fa pública la modificació de la plantilla acordada per a 2011.

Sant Quirze Safaja, 19 de setembre de 2011
L’alcalde, Ramon Banús Crusellas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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