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

DECRET DE LA BATLIA

Vist  el  projecte  anomenat  “ACTIVITATS  EXTRAESCOLARS  2015-2016”,
dins l’àmbit d’actuacions previstes en el projecte “La conciliació de la vida familiar i
laboral, 2015-2017”, aprovat en sessió plenària de data 4 de desembre de 2014.

Trobant la memòria, el pressupost i la proposta de l’equip educatiu de l’esmentat
projecte conformes, i donada la urgència de la seva aprovació per la proximitat de la
data d’inici del mateix el proper dia 5 d’octubre de 2015

Justificada  la  urgència,  procedeix  així  mateix,  la  contractació  de  places  de
monitor/a  d’activitats  de  temps  lliure,  com  a  personal  laboral  per  obra  i  servei
determinat, per al desenvolupament del mateix.

Donat que per Resolució de la Batlia, de data 25 de març de 2015, es va crear
una borsa d'aspirants per proveir, com a personal laboral per obra i servei determinat,
places vacants de monitor/a d’activitats de temps lliure per al projecte “La conciliació
de la vida familiar i laboral, 2015-2017”.

Donat  que  l’equip  directiu  del  projecte  ACTIVITATS  EXTRAESCOLARS
2015-2016,  ha previst  necessària  l’assignació  de 2 monitors/es  d’activitats  de temps
lliure  per  al  desenvolupament  del  mateix,  i  que  els  aspirants  que  es  relacionen  a
continuació són, per ordre de prelació, els que ocupen els primers llocs de la referida
borsa 

Sr.  Juan José Martínez Sánchez 
Sra. Maria Estarellas Ribas 

Donat que en compliment de la base “Vuitena.- Adjudicació” del projecte “La
conciliació de la vida familiar i laboral, 2015-2017, s’ha notificat l’oferta i adjudicació
de  llocs  de  treball  als  aspirants  relacionats  en  el  paràgraf  anterior  i  que  tots  dos
aspirants, han acceptat l’oferta de feina.

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

HE RESOLT : 

1er.- Aprovar el projecte “ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2015-2016” i els
preus públics en els termes inclosos en el mateix.

2n.- Exposar al públic els preus mitjançant publicació a la plana web municipal
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3er.- En virtut  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 Sánchez i la Sra. Maria Estarellas Ribas com a
personal laboral eventual d’aquest ajuntament d’acord amb les característiques existents
al citat projecte, iniciant-se les contractacions el dia 5 d’octubre de 2015

4rt.-  Notificar  als  interessats  la  present  resolució  i  sol·licitar  la  seva
compareixença a les oficines municipals al fi de signar el corresponent contracte. 

Donat a Montuïri, dos d’octubre de dos mil quinze, pel Sr. Batle D. Joan Verger
Rossiñol

    Davant meu

EL SECRETARI


