DECRET 173 / 2016
“Atès que el Sr. Daniel Blasco Falgas, treballador laboral interí de la plantilla ocupant plaça de
manera temporal de Tècnic superior, adscrit al lloc de treball de Psicòleg de l’EAIA III, es troba actualment
en situació de baixa per IT des del dia 30 d’agost d’enguany amb una previsió incerta de reincorporació al
seu lloc de treball.
Vist que entre els dies 2 i 24 de maig d’enguany es va realitzar un procés de selecció per cobrir
una plaça de plantilla del mateix grup i lloc de treball en el qual es van establir candidats/es reserves, tal i
com costa a l’expedient del procés.
Atès que l’indicador 6 del Contracte Programa per a l’anualitat 2016-2019 preveu el compromís
de que les suplències de les baixes per cessament de l’activitat dels professionals tècnics de l’EAIA es
realitzin abans dels dos mesos després de que es produeixi la baixa i aquesta situació d’IT es va produïr
en data 30 d’agost,
Atès que segons consta en l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals amb data 7
de setembre, per les característiques del servei que es presta i el volum de casos oberts que té aquest
EAIA III, es del tot necessari cobrir aquesta vacant a partir del dia 12 de setembre per no deixar desatès
el servei

Atès que per Junta de Govern de 15 de febrer de 2016 es va aprovar la declaració dels
serveis prioritaris i essencials pel Consell Comarcal a efectes de poder cobrir les necessitats de
contractació temporal d’ambdues entitats durant el període de vigència de la limitació de
contractació continguda al RDL 20/2011 inicialment, i a la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, sent un dels serveis declarats com essencial i
prioritari el que es presta des dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència als menors i llurs
famílies en situació de risc.
Atès que la Sra. Núria Aguilar Colomer va resultar reserva del procés de selecció abans
esmentat i que es troba amb disponibilitat per incorporar-se a partir del dia 12 de setembre.
Vist l’informe citat.
Per tot això, aquesta presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides
HE RESOLT
PRIMER.Aprovar la contractació laboral temporal modalitat interina de la Sra. Núria Aguilar
Colomer, amb DNI 47715758 G, com a Tècnica Superior Psicòloga a l’EAIA III, en substitució del Sr.
Daniel Blasco Falgas, des del proper dia 12 de setembre i fins la finalització de la situació d’Incapacitat
Transitòria del Sr. Blasco, adscrita als Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Baix Llobregat,
d’aquest Consell Comarcal.
El salari brut mensual s’estableix en 2.231,28 € per catorze mensualitats.
SEGON.Aprovar la despesa de 15.524,22 € i imputar-la a les partides pressupostàries
habilitades al pressupost de l’entitat següents:
-

2311.13000. Retribucions bàsiques EAIA: 2.231,28 € per catorze mensualitats.

-

2311.16000. Seguretat Social: 821,30 € mensual.

TERCER.- Informar del present Decret a la representació del personal laboral d’aquest Consell Comarcal
i comunicar el present Acord a les persones interessades.

Ho mana i ho signa l’Il.lm Sr. Josep Perpinyà i Palau, President del Consell Comarcal, a Sant
Feliu de Llobregat a 7 de setembre de 2016.

