Per Decret d’Alcaldia núm. 387/2019 d’11 d’octubre de 2019 s'ha resolt
contractar la Sra. NEREA FALCÓ FERNÁNDEZ, amb DNI 78****38P, com a
personal laboral temporal per ocupar un lloc de treball d’Educadora Social del
Centre Obert Casal Marino, pel curs escolar 2019-2020 (octubre a juny), amb
una jornada laboral de 20 h setmanals de dilluns a divendres, segons la
proposta del Tribunal qualificador en la seva acta de 4 d’octubre de 2019, i amb
les següents condicions:
Tipus nomenament:

Personal laboral temporal

Escala:
Nom de la plaça:
Jornada:
Grup de classificació
Durada del contracte
Retribucions: (*)

Administració especial
Educadora Social
53,33 % jornada (20 hores setmanals)
A2
curs escolar 2019-2020
Sou Base: 647,08 €
Complement específic: 266,67 €
Millora Voluntària: 108,12 €
Assegurança: 1 €

En la mateixa resolució s’ha determinat la configuració de la llista de persones
aspirants que havent superat el procés de selecció, han passat a configurar la
borsa de treball per cobrir substitucions derivades de qualsevol incidència o
vacants que puguin donar-se en la plaça de tècnic d’intervenció (ja sigui per a
cobrir possibles suplències derivades de baixes per incapacitat temporal,
maternitat, vacances, contractes de relleu per jubilacions parcials, suspensions
de contractes i altres situacions que posin de manifest la necessitat de
substituir personal de la plantilla).
Borsa de treball
Núm.
d’ordre

Nom i cognoms

1 Sara Farré Macià

DNI
43****07F

PUNTUACIÓ TOTAL
OBTINGUDA
0,75 punts

La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que preveuen els articles 55.
g) i 94.3 del Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament de personal de
les entitats locals, i els articles 53.1.i i 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.
Les Borges Blanques, 14 d’octubre de 2019
L’Alcalde
Enric Mir i Pifarré
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