AJUNTAMENT DE FORADADA
DECRET 0061/2020
Foradada, a la data de la signatura electrònica
Contractació socorrista
Com a conseqüència de la situació d'emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19,
a escala nacional i internacional, el Govern Central, va declarar, mitjançant el Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Un dels serveis que s'ha vist afectat per les mesures sanitàries que s'han hagut de prendre,
són les piscines. Posteriorment, i en el context del procés de reducció gradual de les
mesures extraordinàries de restricció de la mobilitat i del contacte social i dins del Pla per a
la transició cap a una nova normalitat, s'han anat adoptant diferents mesures d'alleujament,
a través de les diferents ordres de flexibilització, que han permès l'obertura de les piscines
municipals.
L’Ajuntament de Foradada per Decret d’Alcaldia 55/2020 de 7 de juny de 2020 va acordar
l’obertura de les piscines en data 24/06/2020.
Atès a que es tracta d’una situació extraordinària, on s’han de prendre mesures
excepcionals i provisionals per tal de pal·liar les conseqüències ocasionades per la COVID, i
per tal de garantir el dret als veïns del municipi a la utilització dels serveis públics municipals
regulat a l’article 18 de la Llei de Bases de Regim Local.
Considerant que l’Ajuntament té la necessitat de contractar una persona com a socorrista de
la piscina municipal de Foradada per la temporada 2020, i que no es tracta de cap nou
ingrés, i que es un cas de necessitat urgent.
Tenint en compte que el RDL 20/2011, en matèria de despeses de personal, fa referència a
la no incorporació de personal de nou ingrés, ni a la contractació de nou personal, excepte
en casos excepcionals i a necessitats urgents i improrrogables, i que afectin als serveis
públics bàsics.
Per tot l’anterior,
RESOLC:
Primer. Declarar de màxima importància, la contractació d’una socorrista per la piscina
municipal de Foradada per la temporada 2020, per garantir la seguretat dels banyistes.
Segon. Contractar a la Sra. Maria Merce Valls Querol amb DNI 40884707-Q, per raó de 40
hores setmanals, a partir del 23 de juny de 2020 com a socorrista de la piscina municipal de
Foradada.
Tercer. Comunicar aquesta resolució al Departament de Secretaria intervenció.
Quart. Donar compte d’aquest decret al ple en la propera sessió que es celebri.
L’alcaldessa
Maricel Segú Peralba

