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NOTIFICACIÓ 

 

L’alcalde, en data 5 de març de 2018, ha dictat el decret següent: 

“DECRET NÚMERO 2018AJUN000227  

 

REF: Expedient número GSEC2018000023 

Assumpte 

Extinció del contracte menor de serveis per al suport tècnic a la Unitat de Recursos 

Humans  

 

Relació de fets 

 

1. En data 9 d’octubre de 2017 segons el decret d’alcaldia número 1203 es va 

adjudicar a la senyora Sílvia Julià Pons, amb DNI 77913630A, el contracte 

menor de serveis consistent en prestar  suport tècnic a la Unitat de Recursos 

Humans d’aquest Ajuntament, per una durada màxima de 6 mesos a comptar de 

l’endemà de la notificació del present Decret d’Alcaldia.   

 

2. En el punt tercer del mateix decret s’hi feia constar el següent: 
La vigència d’aquest contracte menor de serveis és de sis mesos a comptar de la data de 

notificació del present Decret. 

No obstant això,  l’Ajuntament podrà extingir-lo per avançat, de forma automàtica i sense dret a 

indemnització per l’adjudicatària, si durant aquest període  s’arriba a cobrir el lloc de tècnic 

vacant de la Unitat o bé reingressa  al seu lloc la treballadora que actualment es troba en règim 

de llicència per assumptes personals.  

En qualsevol cas, el contracte  quedarà automàticament extingit,  sense possibilitat de 

prorrogar-ho, bé pel venciment o bé quan s’hagi esgotat el crèdit consignat per atendre  la 

despesa.  

 

3. El crèdit consignat era de 6.040,32, la Sra. Julià l’any 2017 va percebre 4.026,88 

euros  i de gener i febrer de 2018 percebrà 2.013,44 euros causa que esgota el 

crèdit consignat i com a conseqüència el contracte queda automàticament 

extingit. 
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4. En data 5 de març de 2018 la cap de Recursos Humans ha emès informe. 

   

 

Fonaments de dret 

1. L’article 111, 138 i la disposició addicional segona del Text refós pel que 

s’aprova la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 13 de novembre (TRLCSP) 

2. L’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern. 

 

 

Conclusions 

Vist els fets exposats en la relació de fets es proposa l’adopció de la següent resolució: 

 

1. Tenir per extingit el contracte menor de serveis per al suport tècnic a la Unitat de 

Recursos Humans. 

 

2. Publicar el present decret en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, 

en compliment d’allò establert en l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, en l’apartat dedicat a “Contractes menors” i publicar-ho també  en el 

Perfil del contractant d’aquest Ajuntament.  

 

3. Notificar aquest Decret  a l’adjudicatària del contracte, al  Departament 

d’Intervenció, a la Cap de la Unitat de Recursos Humans i al Departament de 

Comunicació. 

 

 

” 

La qual cosa es comunica als efectes oportuns. 

 

Document signat electrònicament. 

 

 


		2018-03-06T08:59:50+0100
	CPISR-1 C Carles Casellas Ayén - 06/03/2018 08:59:50 - Càrrec: Secretari
	#T#Secretari


		2018-03-06T08:59:21+0100
	#S#S2018000600 06/03/2018 09:00:11




