
 

DECRET D’ALCALDIA DE CONTRACTACIÓ PEL SISTEMA DE MÀXIMA 
URGÈNCIA D’UN TÈCNIC D’OLIS D’OLIVA I VINS

Fets: 
Per Provisió del regidor de Promoció Econòmica i Turisme de 25 de març de 2019 es 
va iniciar el  procediment amb concurrència pública per a la contractació, en règim 
laboral temporal d’un/a tècnic/a d’olis i vins per incorporar a les visites turístiques que 
es realitzen els espais més emblemàtics de la població, una sessió tasts d’olis i vins 
professionals i maridatges per promocionar els productes del territori.

En data 27 de març de 20198 es va emetre informe de secretaria sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir i informe d’intervenció acreditatiu de la consignació 
pressupostària suficient per fer front a aquesta contractació.

Finalitzat el procés selectiu, en data 14 de maig de 2018 s’ha emès acta de valoració 
de mèrits per part del tribunal qualificador, proposant la contractació del Sr. Joel M. 
Montalà Companys, amb DNI núm. 78101443-K com a tècnic d’olis i vins, a l’esser 
l’únic candidat presentat i haver obtingut una puntuació total de 3,50 punts.

Candidat
Valoració  dels 
mèrits

Entrevista
Puntuació  total 
obtinguda

Joel M. Montalà Companys 2,00 1,50 3,50 punts

Per tot l’exposat, en exercici de les atribucions conferides per l'article 53.1 i) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 4 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer.- Autoritzar amb caràcter de màxima urgència, essent essencial i prioritari per 
al correcte funcionament de l’àrea de promoció econòmica i turisme, la contractació 
d’un tècnic d’olis d’oliva i vins, amb les següents característiques:

Nom i cognoms Joel Mª Montalà Companys
DNI 78101443-K
Tipus de contracte Personal laboral temporal – obra o servei
Categoria Auxiliar administratiu
Objecte del contracte Realització  de  tasts  d’olis  i  vins,  així  com  maridatges  amb 

productes  del  territori  que  es  duran  a  terme en  finalitzar  les 
visites turístiques, per a totes aquelles persones interessades a 
realitzar aquesta activitat en el municipi.

Durada del contracte Del 18 de maig de 2019 al 17 de maig de 2020
Jornada 2 h./setmana (5,33% jornada)
Horari Dissabtes i diumenges segons demanda
Retribució bruta 15 € / hora

Tercer.-  Donar  publicitat  d’aquest  Decret  al  tauler  d’edictes,  a  la  pàgina  web  de 
l’Ajuntament i al BOP, d’acord amb l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

Quart.- Donar compte d’aquest Decret al Ple en la propera sessió que se celebri i a la 
Intervenció municipal als efectes oportuns.

 



 

L’Alcalde                                                   En dono fe                                     
                                                                                 La secretària
Enric Miri i Pifarré Anna Gallart Oró

Les Borges Blanques, 14 de maig de 2019
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