
DECRET DE L’ALCALDIA 07/2019 DE NOMENAMENT DE LA PERSONA PROPOSADA PEL 
TRIBUAL QUALIFICADOR COM A MONITORA DE MENJADOR, NETEJADORA I ALTRES 
DE L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 

La  junta  de  Govern  en  sessió  de  data  7  de  febrer  de  2019,  va  aprovar  les  bases  i  la  
convocatòria que regia el concurs per la creació d’una Borsa de Treball de personal laboral  
temporal  de  monitor/a  de  menjador,  neteja  d’instal·lacions  municipals  i  altres  tasques  que 
puguin  sorgir  per  l’Ajuntament  de  Guardiola  de  Berguedà,  finançats  pel  programa 
complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 de la Diputació de Barcelona.

Vist l’expedient tramitat pel concurs per a la creació d’una Borsa de Treball d’Aspirants per a 
contractacions laborals temporals, anteriorment descrita.

Vist el Decret d’Alcaldia de data 8 de març de 2019, pel qual es va aprovar la relació d’aspirants 
a  la  Borsa  de  Treball  de  personal  laboral  temporal  de  monitor/a  de  menjador,  neteja 
d’instal·lacions municipals i altres tasques que puguin sorgir per l’Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà, d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal Qualificador en sessió de data 7  de 
març de 2019.

Vist que d’acord amb l’ordre de prelació de la Borsa de Treball, la persona que ha acceptat  
ocupar la plaça és la Sra. Mireia Castelltort Sola.

D'acord amb les atribucions que m'han estat conferides per l’article 21.1, h) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,

DECRETO

Primer.- Nomenar i contractar des del dia 15 de març de 2019 a la senyora Mireia Castelltort  
Sola,  com a  monitor/a  de menjador,  neteja  d’instal·lacions  municipals  i  altres  tasques  que 
puguin sorgir  per  l’Ajuntament  de Guardiola de Berguedà, mitjançant  un contracte d’obra o 
servei determinat finançats pel programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 
de la Diputació de Barcelona.

Segon.- Notificar la present resolució a la persona interessada, i donar-ne compte al Ple de la 
Corporació.

 

Guardiola de Berguedà, a 11 de març de 2019

Josep Lara Tristante 
Alcalde

CODI POSTAL 08694       CODI POBLACIÓ 08099       N.I.F. P-0809800-F       TEL 93.822.70.59       FAX 93.822.70.24


	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Guardiola de Berguedà
	2019-03-11T14:41:51+0100
	Guardiola de Berguedà
	JOSEP PERE LARA TRISTANTE - DNI 39347037V (SIG)
	Ho accepto




