
AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
Carrer Paret Nova 14
17720 Maçanet de Cabrenys
Correu-e: ajuntament@massanet.org
T: 972544005 

 
 
 

  PERSONAL 
DE NETEJA MUNICIPAL  
 
Relació de fets 
 

a 
manifest que: 
 

 
desenvolupen tasques de netejadora municipal que donen servei al poble i una 

 està de baixa des del dia 12 de maig 2021, com a màxim fins al 21 de 
maig de 2021.   
 

absència, assumint la necessitat de contractar el personal necessari per al 
correcte funcionament de la neteja. 
 

no ha estat possible dur a terme un procés de pública concurrència, ja que la 
treballadora es troba absent a partir d avui dia 12 de maig de 2021. 
 
El personal mínim imprescindible pel correcte funcionament del servei de neteja 
és de dues persones, una que segueix contractada i la que cal contractar 6 
hores a partir d avui dia 12 de maig i, com a màxim, fins al 21 de maig. 
 
Realitzant una cerca de persones amb capacitat suficient i que puguin tenir 
disponibilitat per ser prestar aquest servei, resulta la següent: 
 
DANIELA SUSANA ISELLA SCREMIN 
 
Fonaments de dret 
 

 
locals de Catalunya el personal interí i el personal laboral temporal no 
permanent són seleccionats mitjançant convocatòria pública i pel sistema de 
concurs, llevat dels casos de màxima urgència. En el cas de màxima urgència, 
el nomenament del personal interí i la contractació del personal laboral 

 al ple en la primera 
sessió que tingui. 
 
Atès que donades les circumstàncies concurrents, resulta imprescindible i 
urgent realitzar la contractació de forma immediata per tal de garantir el 
correcte funcionament dels equipaments municipals. 
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La retribució de les persones contractades es portarà a terme segons el 
conveni col·lectiu aplicable. 
 
Resolc 
 
Primer.- Contractar a la Sra. Daniela Susana Isella Scremin com a personal 
laboral temporal per circumstàncies de la producció amb les condicions 
següents: 
 
Categoria: Netejadora  
Funcions: Neteja del menjador 
Jornada: Parcial, 6 hores a partir del dia 12 de maig i, com a màxim, fins al 21 
de maig. 
Retribucions: segons conveni col·lectiu aplicable, d acord amb la part 
proporcional de la netejadora a qui substitueix. 
Durada: Com a màxim del dia 12 de maig al dia 21 de maig. 
 
Segon.- 
2021.01.920.13001 del pressupost  2021. 
 
 
 
Mercè Bosch Romans 
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