Ajuntament de Montmajor

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
“ Contractació informador turístic - Dinamitzador del Museu d’Art del Bolet
com a personal laboral de l’Ajuntament de Montmajor.
Antecedents:

Atès que en l’esmentada convocatòria es van presentar dos candidats , la
puntuació del procès selectiu efectuat el dia 22 de maig va ser :
DNI 47601806V …..3,9
DNI 33866375W…..12,7
Atesa la proposta del Tribunal en que és proposa com a candidata amb DNI
33866375W per ocupar la plaça d’informador turístic -dinamitzador del museu d’art
del Bolet .
De conformitat amb l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim
Local i l'article 33 del Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de
l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció
Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat aprovat pel
Reial decret 364/1995, de 10 de març,

Número : 2019-0014 Data : 27/05/2019

Atès que la junta de
govern en data 25 de febrer del 2019 va aprovar les
bases que hauran de regir el concurs de mèrits per a la selecció i provisió d'una plaça
d'informador turístic-dinamitzador del Museu de l'Art del Bolet de Montmajor vacant a
la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Montmajor corresponent a l'any
2019, subjecte a la legislació laboral.

DECRET

RESOLC
PRIMER. Autoritzar la contractació a favor de:
Identitat de l'Aspirant
Carme Sellés Rusiñol

DNI
33866375W

SEGON. Disposar la quantitat de 4830 euros anuals a la qual ascendeix la retribució al
nomenat, amb una dedicació de 6 hores setmanals
TERCER. Notificar la present resolució al candidat seleccionat, comunicant-li que
haurà de formalitzar el contracte de treball, , amb una durada de 12 mesos a partir de
la seva formalització i en règim de dedicació a a temps parcial de 6 hores setmanals
De la mateixa manera, se li comunicarà que la seva incorporació al lloc de treball serà
amb data 1 de juny del 2019
Montmajor,
L’Alcaldessa,
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