
AJUNTAMENT DE MONTUÏRI
( B A L E A R S )

DECRET DE LA BATLIA

Havent-se de cobrir places de personal laboral, per obra i servei determinat, de
monitor/a  d’activitats  de  temps  lliure  per  a  donar  servei  al  projecte  “ESCOLETA
D’ESTIU MONTUÏRI 2015”, aprovat en Junta de Govern del dia 21 de maig de 2015,
dins  l’àmbit  del  projecte  “La  conciliació  de  la  vida  familiar  i  laboral,  2015-2017”
aprovat, el darrer, en sessió plenària de data 4 de desembre de 2014.

Donat  que  l’equip  directiu  del  projecte  ESCOLETA  D’ESTIU  MONTUÏRI
2015, ha previst necessària l’assignació de 6 monitors/es d’activitats de temps lliure per
al desenvolupament del mateix.

Donat que sessió plenària de data 5 de febrer de 2015, es va crear  una borsa
d'aspirants per proveir, com a personal laboral per obra i servei determinat, places de
monitor/a  d’activitats  de  temps  lliure  per  al  desenvolupament  del  projecte  “La
conciliació de la vida familiar i laboral, 2015-2017”.

Donat que amb compliment de la base “Vuitena.- Adjudicació” del projecte “La
conciliació de la vida familiar i laboral, 2015-2017”, s’ha notificat l’oferta dels llocs de
treball als component de la borsa per ordre de prelació, resultant que la oferta ha estat
acceptada pels monitors que es relacionen a continuació:

Sr.  Juan José Martínez Sànchez 
Sra. Dolores Robles Salas 
Sra. Antònia Martorell Bauzà
Sra. Jerònima Bergas Forteza
Sra. Montserrat Huertas Sanchez 
Sra. Antonia Maria Cerdà Cerdà

Donat  que  es  preveu  la  necessitat  de  comptar  amb  un  monitor  amb  el  títol
d’educador infantil i, que l’aspirant que ocupa el tercer lloc, la Sra. Antònia Martorell
Bauzà, compta amb el mateix.

D’acord amb les facultats que em confereix l’article 21 de la Llei Reguladora de
les Bases del Règim Local.

HE RESOLT : 

1er.- En virtud  de la base “Desena.- Ordre de prelació i forma de contractació”
del  projecte  “La conciliació  de la  vida familiar  i  laboral,  2015-2017”, procedir  a  la
contractació del Sr.  Juan José Martínez Sànchez; la Sra. Dolores Robles Salas; la Sra.
Antònia Martorell Bauzà; la Sra. Jerònima Bergas Forteza; la Sra. Montserrat Huertas
Sanchez  i la Sra. Antonia Maria Cerdà Cerdà, com a personal laboral eventual d’aquest
ajuntament d’acord amb les característiques existents al projecte ESCOLETA D’ESTIU
MONTUÏRI 2015.
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2n.- D'acord amb la base “Vuitena.- Adjudicació” del projecte “La conciliació de
la vida familiar i laboral, 2015-2017”, notificar l’oferta i adjudicació de llocs de treball
als aspirants.

3r.- Publicar la present resolució al tauló d’anuncis de l’ajuntament així com a la
pagina WEB municipal.

Donat a Montuïri, a vint-i-cinc de maig de dos mi quinze, pel Sr. Batle D. Jaume
Bauzà Mayol

    Davant meu

EL SECRETARI


