
 

DECRET
EXPEDIENT: 590/2017
ASSUMPTE: Ampliació de la jornada a la treballadora amb NIF: …425Z per cobrir la baixa 
per IT de la treballadora amb NIF:...060K

Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en virtut de 
les facultats que m’atorga la legislació de règim local, dicta el següent Decret:

APROVAR SI S’ESCAU L’AMPLIACIÓ DE LA JORNADA A LA TREBALLADORA AMB 
DNI:...425Z PER COBRIR LA BAIXA PER IT DE LA TREBALLADORA AMB NIF:...060K- 
Exp. 590/2017

Vist que la treballadora amb NIF:...060K, que desenvolupa les tasques en el departament 
de secretaria, realitzant les convocatòries de les juntes de govern local, esta en situació de 
baixa per IT des del passat  2 de maig de 2017.

Atès que la situació de baixa, suposa una acumulació de les tasques en el departament de 
secretaria.

Atès que la treballadora amb DNI: ...425Z que actualment esta realitzant la substitució  del 
50% de la jornada laboral del permís que esta gaudint  la treballadora amb DNI:…556-C 
per la cura d’una filla menor de 12 anys,

Vist la necessitat d’ampliació de la jornada a la treballadora amb DNI:..425Z, per dur a  
terme les tasques acumulades en el departament de secretaria.

Vist  la  resposta  de  la  consulta  realitzada  a  la   Consultoria  Fornell  mitjançant  correu 
electrònic, en la qual ens indica que es pot ampliar la jornada a la treballadora amb NIF:…
425Z per tal de substituir la baixa per IT de la treballadora amb NIF:...060K, per mitjà d’un 
nou contracte d’interinitat, en el qual es concreti el motiu de la nova jornada i les causes. 
La  duració  d’aquest  nou  contracte  ha  de  ser  fins  la  reincorporació  de  la  treballadora 
substituïda.

Vist els costos del salari i seguretat social  que suposa l’increment de la jornada de la 
treballadora amb DNI:..425Z, amb un cost de salari  de 624,03€ mensuals i  un cost de 
seguretat social de 249,57 € mensuals.

Atès que incrementar la jornada laboral no suposa augment en el capítol 1, perquè es va 
preveure la dotació d’una plaça de TAG al pressupost sense que al dia d’avui s’hagi cobert.  
Per  aquest  motiu  existeix  consignació  pressupostaria  adequada  i  suficient  a  nivell  de 
vinculació jurídica, no requerint la tramitació de cap modificació pressupostaria.

Per tot això, 

RESOLC:

PRIMER.-  Aprovar  l’ampliació  de  la  jornada  de  la  treballadora  amb  DNI:..425Z  per 
substitució de la baixa per IT de la treballadora amb NIF:...060K a partir del proper dia 3 de 
maig de 2017 fins la reincorporació de la treballadora amb NIF:...060K

SEGON.- Notificar el present acord a la treballadora amb DNI:...425Z, al delegat sindical i 
a la Consultoria Fornell.

 



 

TERCER.- Ratificar el present  decret per la propera Junta de Govern Local.

QUART.- Donar compte del present decret al Ple de la Corporació en la propera sessió. 

Ho mana i signa el Sr. Amadeu Benach i Miquel, a Banyeres del Penedès, davant meu el 
secretari-interventor-tresorer, José Félix Velasco Martínez, que certifico.

Vist i plau
L’alcalde Secretari Interventor Tresorer

Banyeres del Penedès,

document signat electrònicament al marge
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