RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DE CONTRACTACIÓ

3.- A la vista de la puntuació total obtinguda per les persones candidates que han
superat tot el procés de selecció, d’acord amb el que especifiquen les bases de la
convocatòria, el tribunal de qualificació PROPOSA a l’Alcaldia les persones que han
obtingut la major puntuació per efectuar la contractació en modalitat que correspongui.
6.- Vistes les bases que regeixen aquest procés de selecció, que determinen la
constitució d’una borsa de treball per a cobrir eventuals contractacions temporals
derivades de substitucions o vacants en el lloc de treball.
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2.- En data 09/12/2021 es constitueix el tribunal qualificador i es duu a terme la
verificació dels requisits de participació, l’estudi del currículum per valorar aspectes
relacionats amb el lloc de treball a cobrir i l’entrevista a totes les aspirants admeses.

Número: 2021-0342 Data: 15/12/2021

1.- Per Decret de l’Alcaldia, número 2021-0315, de data 15/11/2021 es convoca el
procés de selecció per proveir temporalment els llocs de treball de monitors/es i premonitors/es i un director/a pel casal de Nadal 2021, per una durada indeterminada.

Per tot l’exposat, i d’acord amb l’article 21.1-h) de la Llei de Bases de Règim Local, i
els articles 55-f) i g) i 19 del Reglament de Personal de les Entitats Locals, aprovat pel
Decret 214/1990.
DISPOSO:
PRIMER.- Contractar com a personal laboral temporal monitors/es del Casal de Nadal
2021, als aspirants proposats pel Tribunal Qualificador
Aspirant amb el DNI. 47**6*58T
Aspirant amb el DNI. 49**8*03V
Aspirant amb el DNI. 47**4*89V
Aspirant amb el DNI. 49**0*51L
Aspirant amb el DNI. 49**0*21M
Aspirant amb el DNI. 48**7*45X
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JOSEP ABAD FERNANDEZ (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 15/12/2021
HASH: 2abecb34f3d581ebe5ab5042bb351e2e

Expedient núm.: 602/2021
Procediment: Convocatòria provisió personal laboral temporal monitors/es i
director/a del Casal de Nadal 2021.

SEGON.- Aprovar i fer pública la borsa de treball per a cobrir eventuals contractacions
temporals derivades de substitucions o vacants en el lloc de treball de “monitors/es i
director/a del Casal de Nadal 2021” d’altres situacions administratives corresponents,
amb el següent ordre de crida:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

47**6*58T
49**8*03V
47**4*89V
49**0*51L
49**0*21M
48**7*45X
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Ho dicta l’Alcalde, Josep Abad Fernàndez, a Rosselló, en la data indicada al marge.
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QUART.- Publicar la present resolució al Taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la web
municipal http://www.rossello.cat.

Número: 2021-0342 Data: 15/12/2021

TERCER.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

