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A N U N C I 
 
Per Decret de la Presidència 504/2017, de 27 de Juliol de 2017, es va acordar el 
següent: 
 

“ RESOLC :  
 
 
PRIMER.- CONTRACTAR com Educadora a la Sra. M.M.S., amb DNI xx.xxx.654R. 
 
La contractació de la Sra. M.M.S. ve degudament motivada per la necessitat de contractació 
d’una treballadora per substitució d’una treballadora amb reserva de plaça, i atès la proposta de 
la Directora de l’Escola Bressol amb el vist i plau de la vocal d’educació de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix, tot i respectant l’ordre de la borsa de treball constituïda. 
 
 
SEGON.-  El model de contractació i les clàusules són les que a continuació es relacionen: 
 

Model de Contractació : Contracte per substitució d’una treballadora amb dret a reserva 
del lloc de treball.  
 
Data d’inici: 4 de setembre de 2017. 
 
Data de finalització: 29 de setembre de 2017 
 
Categoria laboral: Educadora 
 
Jornada i horari 
 

1. Jornada complerta. 
 

2. Horari: 09:00 a 16:15 de dilluns a divendres i una reunió de 17:15 hores a 
20:00 dins del període de contractació. 

 
Retribució: Les retribucions i conceptes salarials seran els que corresponen a la 
categoria professional d’educadora,  i que té estipulats aquesta Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix, d’acord amb la normativa vigent de la Funció Pública. 
 

Nòmina Retribucions 

Sou base 734,51.-€ 

Complement destí 265,31.-€ 

Complement específic 877,31.-€ 

Paga extra  

Sou base 634,82.-€ 

Complement destí 265,31.-€ 

Complement específic 877,31.-€ 
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Aquesta retribució establerta a jornada complerta es calcularà proporcionalment a la 
durada de la contractació de la treballadora Sra. M.M.S. 
 
Clàusules:  
 
 
1. Aquest horari podrà ser modificat per necessitats de servei o d’organització del 

centre escolar, d’acord amb la potestat d’autoorganització reconeguda a l’article 4 de 
la Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 

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

 
TERCER.- Notificar l’esmenta resolució a la Sra. M.M.S. 
 
QUART.-  Donar coneixement a la Directora de l’Escola Bressol. 
 
CINQUÈ.- Publicar l’esmentada Resolució en el BOP de Barcelona, incorporar en el portal de 
transparència i en el taulell d’anuncis de l’EMD de Valldoreix. 

 
El que es notifica per la seva publicació.  
 

Valldoreix, 27 de juliol de 2017 
EL PRESIDENT  

Sr. Josep Puig Belman 


