
RESOLUCIÓ DE LA VICEPRESIDÈNCIA DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I 
OBRES - NOSTRESERVEIS

Identificació de l’expedient APROVACIÓ  BASES  i  OBERTURA  DE LA  BORSA  PEL 
PROCÉS  SELECTIU  PER  A  LA  CONSTITUCIÓ  D’UNA 
BORSA  DE  TREBALL  DE  MONITOR  I  DIRECTOR  DE 
LLEURE

Expedient número 37/2018

RELACIÓ DE FETS

1. Vist que l’Entitat Pública Empresarial disposa de l’Àrea d’Esports del municipi.
2. Vist la necessitat  de crear una borsa de treball per tal de disposar de personal en cas de 

mancances en qualsevol  de les diferents  especialitats,  s’ha obert una borsa de treball  de 
monitor/a / director de lleure.

3. Vist que el passat dia 6 de juny de 2018 es va celebrar la Comissió de Recursos Humans la 
qual una de les bases que es van aprovar van ser les d’una borsa de treball de MONITOR DE 
LLEURE I DIRECTOR DE LLEURE.

4. Vist que el passat 8 de juny de 2018 es van aprovar les Bases i l’obertura de la borsa de treball  
pel procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de monitor/director/a de lleure 
per Resolució de la Vicepresidència número 324/2018.

5. Vist que en data 8 de juny es van publicar les Bases a la pàgina web municipal.
6. Atès que durant el termini del 11 de juny fins el 22 de juny de 2018 es presenten sol·licituds 

per formar part de la borsa de treball.

FONAMENTS DE DRET

1. Estatuts de l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres – Nostreserveis
2. RDL 1/1995 de 24 de març pel que s’aprova l’Estatut dels Treballadors.
3. Conveni Col·lectiu de l’Empresa de Serveis de Mont-roig del Camp (EMSSA)
4. Llei  5/2015,  de 30 d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de la  Llei  de  l’Estatut  bàsic  de  

l’empleat públic.
5. Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals.
6. Acord de Ple de l’ajuntament de Mont-roig del Camp del 25 de gener de 2017, pel qual s’aprova 

la relació de llocs de treball i l’organigrama de funcionament intern de l’Entitat.
7. Article 28 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.

RESOLC
1. Aprovar  el  llistat  provisional  d’admesos i  exclosos  de  la  borsa  de  treball  de  Monitor/a  – 

Director/a de Lleure.



LLISTAT PROVISIONAL D’AMESOS/ES:

DNI

****1753G

****2341L

****0742R

****0566Z

****8364Z

****7501Z

****0063Q

****5424K

****5725D
LLISTAT PROVISIONAL D’EXCLOSOS

DNI OBSERVACIONS

****9236E NO PRESENTA TÍTOL MONITOR/A U/O DIRECTOR/A
****3940B NO PRESENTA TÍTOL MONITOR/A U/O DIRECTOR/A
****2496B NO PRESENTA TÍTOL MONITOR/A U/O DIRECTOR/A
****2713Y NO PRESENTA TÍTOL MONITOR/A U/O DIRECTOR/A
****2464F NO PRESENTA TÍTOL MONITOR/A U/O DIRECTOR/A

2. Durant el termini de 5 dies hàbils, podran presentar els aspirants exclosos la subsanació de la  
documentació aportada, a contar a partir de l’endemà de la publicació a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

3. Les entrevistes i aportació de mèrits es realitzaran a les dependències de l’Entitat Pública  
Empresarial (Avinguda de Reus 27 de Mont-roig del Camp) prèvia comunicació telefònica o 
per correu electrònic a l’interessat/da del dia i hora.

4. Els aspirants podran aportar la documentació a valorar en la fase de concurs juntament amb  
les certificacions i altres documents acreditatius dels mèrits al·legats el dia de l’entrevista.

5. Autoritzar  la  comunicació al  Departament  de Comunicació i  al  Departament de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

6. Autoritzar la publicació als taulells d’anuncis municipals,  a l’Ajuntament i  a les oficines de  
Miami Platja,  i  a  la  pàgina web de l’Ajuntament  i  a  les dependències de l’Entitat  Pública  
Empresarial de Serveis i Obres.

7. Notificar  aquesta  resolució  al  departament  interessat  i  informar  a  la  Junta  de  Personal  i  
Comitè de l’empresa, als efectes escaients.

Ferran Pellicer Roca

Vicepresident de l’Entitat Pública Empresarial
de Serveis i Obres - NOSTRESERVEIS
Document signat electrònicament al marge
Document signat electrònicament al marge


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres Nostreserveis
	2018-07-05T12:29:24+0200
	Mont-roig del Camp
	PELLICER ROCA FERNANDO - 39847817H
	Ho accepto




