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CERTIFICO: Que en la Junta de Govern Local de data 9 d'octubre de 2019,
s’ha adoptat entre altres el següent acord:
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“2.2.2 Proposta de la Tinenta d'Alcaldia de l'Àrea #DeltebreEficient,
d'aprovació de la modificació de les bases que han de regir el procés de
selecció per a la contractació arquitecte/a tècnic/a (Borsa de treball).Vista la proposta presentada per la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea
#DetebreEficient, que diu el següent:

“Atès que en data 8 d’octubre de 2019 va finalitzar el període per a presentar
sol·licituds per cobrir la plaça d’arquitecte/a tècnic/a, Grup A2 Nivell 21
(mitjançant borsa de treball) aprovada per acord de la Junta de Govern Local
de data 24 de setembre de 2019, i només s’ha presentat una sol·licitud.
Atès que degut a què només hi ha una sol·licitud presentada es creu
necessari modificar les bases aprovades en data 24 de setembre de 2019, en
el sentit de que enlloc de que es formalitzi un contracte d’obra o servei de
durada determinada (3 mesos ampliable segons necessitats del servei) sigui
un contracte d’obra o servei en situació d’intineratge mentre no es cobreixi en
propietat la plaça d’arquitecte tècnic de l’Àrea de #DeltebreTerritori.
Atès que per tant i atenent a les necessitats de l’Àrea #DeltebreTerritori és
urgent i inajornable modificar les bases aprovades i iniciar un nou procés de
selecció ampliant el termini per a presentar sol·licituds per a la contractació
d’un arquitecte/a tècnic/a, Grup A2 Nivell 21 amb una retribució anual de
28.500 euros, per ocupar el lloc vacant en la major brevetat possible i no
deixar desatesa la funció dels serveis públics essencials, mitjançant un
contracte d’obra o servei en situació d’intineratge mentre no es cobreixi en
propietat la plaça d’arquitecte tècnic de l’Àrea de #DeltebreTerritori, acceptant
la instància presentada d’acord amb les bases aprovades en data 24 de
setembre de 2019.

FONAMENTS
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2.1. El 5 de juliol de 2018 va entrar en vigor la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018, publicada en el BOE de 4 de
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juliol de 2018 (en endavant LPGE 2018), la qual estableix una sèrie de mesures
que afecten directament a la contractació de personal i al nomenament de
funcionaris en l’àmbit de totes les administracions, inclosa l’administració local.
Aquesta Llei continua sent vigent per a l’exercici 2019 per quant encara no
s’han aprovat els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2019.
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2.2. L’art. 19.2 LPGE 2018, que té caràcter bàsic, determina que durant l’any
2019 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament
de personal estatutari temporal o de funcionaris interins, llevat en casos
excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran
als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o
que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.
En conseqüència, l’Ajuntament de Deltebre únicament hauria de procedir a la
contractació de personal laboral temporal o nomenament de personal interí
quan es donin les següents condicions, degudament motivades:
a) L’existència d’una necessitat urgent i inajornable.
b) Que la necessitat afecti a una funció que es consideri prioritària o que afecti
al funcionament dels serveis públics essencials.
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Per tot això, a La Junta de Govern PROPOSO:
1.- Declarar que existeixen necessitats urgents i inajornables per cobrir la plaça
d’arquitecte/a tècnic/a, Grup A2 Nivell 21 (mitjançant borsa de treball), i per un
període d’intineratge mentre no es cobreixi en propietat la plaça d’arquitecte
tècnic de l’Àrea de #DeltebreTerritori, ja que aquesta plaça es considera
prioritària atès que afecta al funcionament de serveis públics essencials,
d’acord amb la justificació que consta en els antecedents d’aquesta proposta.

10/10/2019 SECRETARI

2.- Aprovar la modificació de les bases (borsa de treball) que regiran el
procediment de contractació per cobrir l’esmentada plaça (Annex).
3.- Disposar que es procedeixi a trametre l’oferta a la web de l’ajuntament de
Deltebre i que se’n faci la màxima difusió als mitjans de comunicació locals i la
BTDe (Borsa de Treball de l’Ajuntament de Deltebre) i als Col·legis
Professionals de l’àmbit (Col·legis d’Arquitectes, d’Arquitectes Tècnics,
d’Enginyers Tècnics i d’Enginyers Industrials).
4.- Disposar que un cop aportada la oferta pels aspirants es procedirà a la
valoració de la mateixa d'acord amb els criteris previstos en les bases annexa.
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5.- Traslladar aquest acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrees de personal i
hisenda.
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Deltebre (Delta de l’Ebre), 24 de setembre de 2019. Maria Elisabeth Tomas
Franch. Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreEficient”.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1r.- Declarar que existeixen necessitats urgents i inajornables per cobrir la
plaça d’arquitecte/a tècnic/a, Grup A2 Nivell 21 (mitjançant borsa de treball), i
per un període d’intineratge mentre no es cobreixi en propietat la plaça
d’arquitecte tècnic de l’Àrea de #DeltebreTerritori, ja que aquesta plaça es
considera prioritària atès que afecta al funcionament de serveis públics
essencials, d’acord amb la justificació que consta en els antecedents d’aquesta
proposta.
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2n.- Aprovar la modificació de les bases (borsa de treball) que regiran el
procediment de contractació per cobrir l’esmentada plaça (Annex).
3r.- Disposar que es procedeixi a trametre l’oferta a la web de l’ajuntament de
Deltebre i que se’n faci la màxima difusió als mitjans de comunicació locals i la
BTDe (Borsa de Treball de l’Ajuntament de Deltebre) i als Col.legis
Professionals de l’àmbit (Col.legis d’Arquitectes, d’Arquitectes Tècnics,
d’Enginyers Tècnics i d’Enginyers Industrials).
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4t.- Disposar que un cop aportada la oferta pels aspirants es procedirà a la
valoració de la mateixa d'acord amb els criteris previstos en les bases annexa.
5è.- Traslladar aquest acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrees de personal i
hisenda.”
I, perquè així consti lliuro el present d’ordre i amb el vistiplau del Sr.
Alcalde.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 10 d'octubre de 2019

Lluís Soler Panisello
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Vistiplau
Sr. Alcalde,
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