
 

Resolució de Batllia
Expedient núm.: 595/2019

  
RESOLUCIÓ DE BATLLIA DE NOMENAMENT

Antecedents:

Atès  que  s’ha  tramitat  l’expedient  corresponent  per  a  la  contractació  temporal, 
mitjançant  concurs  oposició  lliure,  d’un  director  de  lleure,  un  coordinador/a,  un 
monitor/a  de  lleure  especialment  qualificat  i  tres  monitors/es  de  lleure,  per  a  les 
activitats de lleure infantil que organitzi al llarg de l’any l’Ajuntament de Flix. 

Atesa la proposta de contractació  que ha efectuat el Tribunal Qualificador, que és la 
següent:

Atès que dos de les persones proposades han presentat la seva renúncia, amb data 2 
de juliol de 2019, amb el NIF: ***5860*A i ***5860*C. 

Fonaments de Dret:

a) Bases reguladores per a la contractació termporal, mitjançant concurs oposició 
lliure,  d’un  director/a  de  lleure,  un  coordinador/a,  un  monitor/a  de  lleure 
especialment qualificat i tres monitors/es de lleure, per a les activitats del leure 
infantil que organitzi al llarg de l’any l’Ajuntament de Flix. 

b) Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs 
de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

c) Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública. 

d) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.  

e) Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de 
les disposicions legals vigents en materia de regim local.

f) Decret  legislatiu  2/2003,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refòs  de  la  llei 
municipal i de règim local de Catalunya.

g) Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en 
un  Text  únic  dels  preceptes  de  determinats  textos  legals  vigents  a 
Catalunya en matèria de funció pública. 

h) Decret 214/1990, de 30 de juliol,pel qual s'aprova el Reglament  del personal 
al servei de les entitats locals.

i) Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'aproven  les regles bàsiques 
i els programes mínims a que s'ha  d'ajustar el  procediment de selecció 
dels funcionaris de l'administració  local.

 



 

j) Resolució de 16 de gener de 1981, per la qual s'aproven les bases i els 
exercicis  pera l'ingrés en els subgrups d'auxiliars, administratius i tecnics 
d'Administració general.

k) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, delprocediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

l) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del sector públic.

m) Reial decret 364/1995, de 1O de man;, pel qual s'aprova el Reglament 
general d'ingrés del personal al servei de l'administració general de I'Estat i 
de provisió de llocs de treball i promoció professional deis funcionaris civils 
de l'administració  general de I'Estat.

Examinada la documentació de l'expedient, i  de conformitat amb allò que estableix 
l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
 

RESOLC
 
Primer.-  AVOCAR   les  facultats   de  la  Junta  de  Govern  Local   relatives  a  la 
contractació, delegades en virtut del Decret d’Alcaldia núm.: 122/2019, de 18 de juny, 
de delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

Segon.- NOMENAR  com a personal laboral temporal  per a les places que s’indiquen 
les següents persones per ser els que han obtingut la màxima puntuació en el procés 
selectiu, després de la renúncia dels aspirants amb NIF: ***5860*A  i ***5860*C.

Director/a

DNI

***0287**

Coordinador/a

DNI

***2662**

Monitor/a especialment qualificat

DNI

 



 

***7665**

Monitor/a

DNI

***5595**

***5861**

Segon.- PUBLICAR  aquesta contractació al  BOPT en compliment del que disposa 
l’article  291.1 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.

Tercer.- APROVAR la Borsa de Treball de cadascun dels llocs de treball, que queda 
com segueix:

Director:

Sense contingut

Coordinador:

Sense contingut

Monitor especialment qualificat

DNI

***5860*A

***5860*C

Monitor:

DNI

***5860*A

 



 

***5860*C

***7665**

Quart.-  DONAR coneixement al Ple de la Corporació en la primera sessió que tingui 
del contingut de la present resolució.

Cinquè.-  DONAR  trasllat  d'aquesta  resolució  a  l’interessat,  als  Departaments 
d'Intervenció i Tresoreria, al representant de personal, pel seu coneixement i per tal de 
realitzar els tràmits precisos per fer efectiva aquesta contractació.

Ho mana i signa el Batlle de l’Ajuntament de Flix. 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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