
 

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.

Fets:

Primer.- Per Decret d’Alcaldia núm. 65/2019 de 28 de febrer es va aprovar les 
següents contractacions en període de pràctiques:

Sra.  Sílvia  Miguel  Viudez,  amb  DNI  ****7525-R,  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 de dependències municipals, 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 Personal de neteja, grup personal d’oficis (AP)
Objecte del contracte Neteja de les dependències municipals
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: 153,63 €
Millora voluntària: 92,18 €

Sra. Carmen Sánchez Fuentes, amb DNI ****1636-M, 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 de dependències municipals, 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 Personal de neteja, grup personal d’oficis (AP)
Objecte del contracte Neteja de les dependències municipals
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: 153,63 €
Millora voluntària: 92,18 €

 



 

Segon.- D’acord amb el plec de bases del procés selectiu, aprovades per acord 
de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió de 21 de novembre de 
2018, el període de pràctiques tenia una durada de dos mesos.

Tercer.- Una vegada finalitzat el període de pràctiques, la cap del servei de 
neteja municipal, ha emès informe pel qual declara que la Sra. Sílvia Miguel 
Viudez i la Sra. Cármen Sánchez Fuentes han superat el període de pràctiques 
i es consideren apte per a desenvolupar les tasques pròpies del lloc de treball 
de personal de neteja de dependències municipals.

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 el que estableix 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.
- 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.- Nomenar la Sra. Sílvia Miguel Viudez, amb DNI  ****7525-R, com a 
personal laboral, mitjançant un contracte temporal d’interinitat  per ocupar de 
forma temporal, fins a la provisió definitiva o la seva amortització, el  lloc de 
treball de personal de neteja de dependències municipals, a jornada complerta, 
de 37,5 hores setmanals, amb efectes del dia 1 de maig de 2019 i amb les  
següents condicions:

Tipus de contracte Laboral Temporal 
Categoria Personal de neteja, grup personal d’oficis (AP)
Objecte del contracte Neteja de les dependències municipals
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: 153,63 €
Millora voluntària: 92,18 €

Segon.- Nomenar la Sra. Carmen Sánchez Fuentes, amb DNI ****1636-M, com 
a personal laboral, mitjançant un contracte temporal d’interinitat per ocupar de 
forma temporal, fins a la provisió definitiva o la seva amortització, el  lloc de 

 



 

treball de personal de neteja de dependències municipals, a jornada complerta, 
de 37,5 hores setmanals, amb efectes del dia 1 de maig de 2019 i amb les  
següents condicions:

Tipus de contracte Laboral Temporal 
Categoria Personal de neteja, grup personal d’oficis (AP)
Objecte del contracte Neteja de les dependències municipals
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: 153,63 €
Millora voluntària: 92,18 €

 
Segon.-  Comunicar  aquesta resolució  a les interessada,  amb l’oferiment  de 
recursos pertinents.
 
Tercer.- Publicar  aquest  nomenament  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.
                        
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera 
sessió ordinària que es digui a terme.

 
Les Borges Blanques, 28 de maig de 2019
 
L’alcalde                                                                     Davant meu    

La secretària
 

Enric Mir i Pifarré                                                          Anna Gallart Oró
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