ANUNCI
Contractació pel sistema de màxima urgència de personal laboral per treballar en el servei
de gestió del Centre Cívic
Atès que l’Ajuntament presta el servei de gestió del Centre Cívic i ho ha vingut efectuant pel
sistema de gestió indirecte a través de l’empresa concessionària REIR.
Atès que amb data de 31 d’agost de 2018 finalitza la concessió per la gestió d’aquest servei amb
l’empresa REIR i l’Ajuntament considera absolutament necessari continuar prestant aquest
servei, i fer-ho en aquest cas de manera directa a través dels seus propis mitjans.
Atès que és necessari procedir a contractar dues persones per la dinamització i coordinació
d’activitats culturals, i que es fa evident que les dues persones que ja estaven contractades per
l’empresa REIR (Laura Pascual Poch i Aiker Fernández Sanmartin) són les més adients per dur
a terme aquesta tasca en la seva continuïtat.
Atès allò 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, respecte a la contractació pel
sistema de màxima urgència:
“Article 291. Personal interí i laboral.
291.1 El personal interí i el personal laboral no permanent són seleccionats mitjançant convocatòria pública i pel
sistema de concurs, llevat dels casos de màxima urgència.
291.3 En el cas de màxima urgència, el nomenament del funcionari o la contractació de personal s'han de publicar
al BOP i al DOGC, i se n'ha de donar coneixement al ple en la primera sessió que tingui.

Aquesta Junta acorda:
Primer.- Contractar pel sistema de màxima urgència al Sr. AIKER FERNÁNDEZ SANMARTIN,
amb DNI núm. 47817084-S, com a “dinamitzador”, per un termini de tres mesos (prorrogables
per tres mes) a partir del primer de setembre a jornada complerta i en horari que es distribuirà,
dins el paràmetres legals, en la forma que determini l’Ajuntament. La retribució es fixa en 14
pagues de 1.352,36 euros bruts mensuals.
Segon.- Contractar pel sistema de màxima urgència a la Sra. LAURA PASCUAL POCH, amb DNI núm.
39400965-X, com a “educadora social”, per un termini de tres mesos (prorrogables per tres més) a partir

del primer de setembre a jornada complerta i en horari que es distribuirà, dins el paràmetres legals, en la
forma que determini l ’Ajuntament. La retribució es fixa en 14 pagues de 1.531,24 euros bruts mensuals.

Tercer.- Disposar el càrrec a la partida pressupostària núm. 0092014000 del vigent pressupost
per al 2018.
Quart.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al web i al
taulell d’anuncis i donar compte al proper ple que es celebri.
Figaró-Montmany a 23 d’agost de 2018
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