DECRET DE LA PRESIDÈNCIA Número 403/2017

Atès que en data 14 de març de 2017, per registre d’entrada 1050 la Diputació de Barcelona va
notificar que aprova la concessió definitiva a l’EMD de Valldoreix dels ajuts atorgats en el marc del
“Programa complementari de foment de l’ocupació 2017-2018” per un import de 161.550,02 €
corresponents 80.775,01€ a la anualitat 2017 i 80.775,01€ a la anualitat 2018.
Atès que en data 23 de maig de 2017 s’ha presentat al Servei d’Ocupació de Catalunya, oficina de
treball de Sant Cugat del Vallès, la oferta de treball per la contractació de dos Oficials 1ª (registre de
l’oferta 543), així mateix s’ha publicat l’oferta en el taulell d’anuncis, la pagina web i portal de
transparència de l’EMD de Valldoreix.
Atès que de la publicació de la oferta ens han arribar els currículums dels aspirants següents:

COGNOMS

NOM

GARCÍA FERNÁNDEZ

CRISTOBAL

MORA GARCIA

JOSE LUIS

NUÑO CANO

JUAN MIGUEL

VILLANUEVA CRUCES

JOSE

BOUFOUS

HASSAN

GARCÍA GARCÍA

EMILIO

LÓPEZ ROMAN

MARCOS FCO.

HERNÁNDEZ PALMA

EMILIO JESÚS

SAN ANDRES CERRATO

EUFEMIO

Atès que en data 19 i 20 de Juny de 2017 s’ha efectuat el procés de selecció dels aspirants i de l’acta
es desprèn les següents propostes:
“ QUART.- PROPOSAR a l’òrgan convocant, els aspirants candidats la contractació pels dos llocs de
treball d’Oficial 1ª que han superat el procés de selecció:

COGNOMS

NOM

PUNTUACIÓ TOTAL

LÓPEZ ROMAN

MARCOS FCO.

125

MORA GARCIA

JOSE LUIS

110

CINQUÈ.- PROPOSAR a l’òrgan convocant, que els aspirants que han intervingut en el procés de
selecció però que no ha estat proposats per la contractació, siguin tinguts en compte per cridar-los, per
ordre de puntuació, si es produeix qualsevol baixa per renúncia o fet personal sobrevingut del aspirants
que han estat proposats per la seva contractació.

COGNOMS

NOM

PUNTUACIÓ TOTAL

SAN ANDRES CERRATO

EUFEMIO

106

NUÑO CANO

JUAN MIGUEL

105

HERNÁNDEZ PALMA

EMILIO JESÚS

98

VILLANUEVA CRUCES

JOSE

93

GARCÍA GARCÍA

EMILIO

88

Atès que en data 22 de juny de 2017 s’ha sol·licitat i citat per que aportin la documentació necessària
per la seva contractació als treballadors seleccionats.
D’acord amb la competència que m’atorga l’article 21.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de
les bases del règim local en relació a l’article 53 i 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
RESOLC :
Primer.- CONTRACTAR dins els Programa complementari de foment de l’ocupació 2017-2018
endegat per la Diputació de Barcelona al personal que es relaciona com a personal laboral temporal i
en la categoria d’Oficial 1ª:

COGNOMS

NOM

PUNTUACIÓ TOTAL

LÓPEZ ROMAN

MARCOS FCO.

125

MORA GARCIA

JOSE LUIS

110

Segon.- Els contractes s’han de formalitzar amb les següents clàusules:
-

Model de Contractació : Per obra o servei determinat

-

Jornada: Complerta de 37,5 hores

-

Inici contracte: 3 de Juliol de 2017

-

Finalització del contracte: 30 de Juny de 2018

-

Horari: De dilluns a divendres.

-

Sou mensual: 1.260 euros/bruts

-

Nombre de pagues extraordinàries: 2 proporcionals al temps de treball

-

Vacances anuals: 22 dies laborables proporcionals al temps de treball

-

Horari: 07:00 a 14:30 hores

-

Clàusules que s’han d’incloure en el contracte:



El present contracte està finançat en tot amb càrrec a l’ajut atorgat en el marc del
“Programa complementari de foment de l’ocupació local. Foment de l’ocupació
local 2017-2018”, en el si del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la
Diputació de Barcelona, d’acord amb el corresponent règim de concertació.



L’horari establert podrà ser modificat per necessitats del servei o d’organització de
la Brigada d’Obres i Serveis, d’acord amb la potestat d’autoorganització
reconeguda a l’article 4 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladores de les
Bases de Règim Local.



Aquesta relació laboral queda exclosa de l’àmbit d’aplicació del Conveni de
Personal de l’EMD de Valldoreix.

Tercer.- Els aspirants que han intervingut en el procés de selecció però que no han estat proposats
per la contractació, seran tinguts en compte per cridar-los si es produeix qualsevol baixa per renúncia
o fet personal sobrevingut del aspirants que han estat proposats per la seva contractació.
Quart.- Donar coneixement als representants dels treballadors.
Cinquè.- Dona compte en la propera sessió plenària.
Sisè.- Publicar en la pàgina web, portal de transparència i exposar en el taulell d’anuncis de l’EMD de
Valldoreix.
Valldoreix, 23 de juny de 2017
EL PRESIDENT

En dono fe,
La Secretària – Interventora

Sr. Josep Puig Belman

Sra. Concepció Foraster Arespacochaga

