
  

  

DECRET D’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE PERSONAL DE LA 
BRIGADA, ADSCRIT AL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA, EN RÈGIM DE 
PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES 
BLANQUES I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 
 
Fets: 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, 
en sessió de 21 de novembre de 2018, es van aprovar les bases específiques i  
la convocatòria per a la selecció, mitjançant concurs de mèrits, d’una plaça de 
personal de neteja viària, adscrita al servei d’Administració General, en règim 
de personal laboral temporal de l’Ajuntament de les Borges Blanques i 
constitució d’una borsa de treball. 
 
Realitzat el procés selectiu i observats tots els tràmits legals, el Tribunal 
qualificador ha efectuat la proposta de nomenament, en període de pràctiques, 
a favor del següent aspirant: 
 

Núm. d’ordre Aspirant DNI 
1 Jaume Tió Queralt ****5496-Q 

 
El Tribunal qualificador, ha proposat que l’aspirant Sr. Maurici Larré Aldabó, 
amb DNI núm. ****7116-Q, passi a formar part de la borsa de treball, per 
atendre necessitats concretes i prioritàries de personal per excés o acumulació 
de tasques, per baixes laborals i altres contingències que impedeixin donar 
continuïtat d’una manera adequada al servei de neteja viària municipal o altres 
serveis de la Brigada Municipal. 
 
El Sr. Jaume Tió Queralt ha presentat, dins del termini establert, la 
documentació acreditativa de les condicions exigides en la base desena de les 
bases reguladores del procés selectiu. 
 
D’acord amb les esmentades bases i la proposta del Tribunal qualificador, 
l’aspirant haurà de superar un període de pràctiques de dos mesos de durada, 
durant el qual, exerciran la seva tasca sota la supervisió del Sr. David Casellas 
Costa, Cap del servei de brigada municipal, el qual haurà d’emetre un informe 
sobre la tasca realitzada per l’aspirant.  
 
Aquest període de pràctiques tindrà caràcter selectiu i es valorarà com a "apte" 
o "no apte". 
 
Fonaments de dret: 
− De conformitat amb les bases de selecció de personal, aprovades per acord 

de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en 
sessió de 21 de novembre de 2018. 

− D’acord amb la Llei 6/2018, de 3   de juliol, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2018, prorrogada per al 2019. 

− D’acord amb el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 



  

  

s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
− D’acord amb el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
− D’acord amb el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Lleide l’Estatut dels Treballadors. 
− D’acord amb el que estableix l’article 55 del Decret 214/1990, de 30 de 

juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 
locals. 

− D’acord amb les facultats que em confereix l’article 53 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. 

 
RESOLC: 
 
Primer.- APROVAR la contractació, en període de pràctiques, del Sr. Jaume Tió 
Queralt, amb DNI ****5496-Q, com a personal laboral, mitjançant un contracte 
temporal d’interinitat per ocupar de forma temporal, fins a la provisió definitiva o 
la seva amortització, una plaça de la plantilla de personal laboral de neteja 
viària, a jornada complerta, de 37,5 hores setmanals, amb efectes del dia 1 de 
març de 2019 i amb les següents condicions: 
 
Tipus de contracte Laboral Temporal  
Categoria Peó de la brigada, grup personal d’oficis (AP) 
Objecte del contracte Neteja viària 
Data inici 1 de març de 2019 
Durada del contracte Fins a la provisió definitiva o la seva amortització 
Jornada 100% 
Horari A determinar 
Retribucions mensual 
Més la part proporcional de paga 
extraordinària quan correspongui 

Sou base: 880,81 € 
Complement específic: 163,87€ 
Millora voluntària: 81,93 € 

 
Segon.- Comunicar al Sr. Jaume Tió que la manca d’incorporació en la data 
prevista, comportarà la pèrdua de tots els drets, llevat els casos de força major 
degudament justificats i estimats. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució al Sr. Jaume Tió Queralt, amb l’oferiment de 
recursos pertinents, perquè el dia 1 de març de 2019 s’incorporin al seu lloc de 
treball. 
  
Quart.- Constituir una borsa de treball per atendre necessitats concretes i 
prioritàries de personal per excés o acumulació de tasques, per baixes laborals 
i altres contingències que impedeixin donar continuïtat d’una manera adequada 
al servei de neteja viària municipal o altres serveis de la Brigada Municipal, 
amb les persones candidates proposades pel Tribunal Qualificador segons  
l’ordre de puntuació obtingut i que és el següent: 
 
 



  

  

Núm. 
d’ordre 

Aspirant DNI Puntuació 

1 Maurici Larré Aldabó ****7116-Q 4,68 
 
Cinquè.- Publicar aquesta resolució al BOP de Lleida,  i a la pàgina web 
corporativa de l’Ajuntament de les Borges Blanques, per donar compliment al 
que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
                         
Sisè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera 
sessió ordinària que es digui a terme. 
  
Les Borges Blanques, 27 de febrer de 2019 
  
L’alcalde                                                                       Davant meu     

 La secretària 
  

Enric Mir i Pifarré                                                            Anna Gallart Oró 
  
  
 


