
Dilluns, 3 d'octubre de 2011

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Quirze Safaja

ANUNCI

L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 14 de juliol de 2011, va adoptar l’acord de modificar la plantilla de personal  
de la Corporació, procedint a l’amortització, per raons d’organització administrativa interna, d'eficàcia i bona gestió, i  
amb efectes de 18 de Juliol  de 2011, la plaça/lloc de treball  d'Administratiu de Serveis Generals de la plantilla de 
funcionaris d’aquesta corporació, que es troba vacant i coberta a través d'un funcionari interí, havent considerat que 
d'aquesta manera s'aconsegueixen assolir els criteris de racionalitat,  organització eficient i polivalència que recull la 
Memòria abans indicada, 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.

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.

Tanmateix, es va acordar declarar extingida la situació d’interinatge i cessar en la seva relació amb aquest Ajuntament a 
la Sra. Anna Alcalde Martín amb efectes del dia 18 de juliol de 2011, en base a les raons organitzatives acreditades i 
com a  conseqüència  de  l’acord  de  modificació  de  la  plantilla  que  han  comportat  l´amortització  del  lloc  de  treball  
d’Administratiu de Serveis Generals que venia ocupant aquesta treballadora com a funcionària interina, i d'acord al que 
indica l´article 7 apartat c) del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de 
les entitats locals.

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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