AJUNTAMENT
DE
RIBERA D’URGELLET
Tel .973 38 70 45
ALT URGELL
(Lleida)

DECRET DE L’ALCALDIA 71/2019

Atès que l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet, organitza un Casal d’Estiu des de l’1.07.2019
fins el 06.09.2019.
Atès que és urgent la contractació de tres monitors/es de lleure pel Casal d’Estiu de
Ribera d’Urgellet
Atès que es pot contractar personal laboral temporal sense convocatòria pública en
casos de màxima urgència, però se n'ha de donar compte al Ple en la primera sessió que
celebri.
Atès que s’ha publicat l’oferta a la borsa interterritorial Activa de Treball (BICAT).
Atès que de les persones amb qui s'ha contactat, els únics que complien amb els
requisits i tenien disponibilitat durant el període en que s’organitza el casal han estat
les persones finalment contractades.
Atès l’establert en 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 i a l’article 94.3
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals,
RESOLC:
Primer. Contractar, per raó de màxima urgència, a les persones que s’indica a
continuació com a monitors/es de lleure pel Casal d’Estiu de Ribera d’Urgellet:
- Xavier Marsà Viles
- Tipus de Contracte: laboral temporal
- Duració: de l’1 de juliol al 30 d’agost del 2019
- Rosa Maria Melsion Majoral
- Tipus de Contracte: laboral temporal
- Duració: de l’1 de juliol al 6 de setembre del 2019

- Jan Roelas Reig.
- Tipus de Contracte: laboral temporal
- Duració: de l’1 de juliol al 30 d’agost de 2019
Segon. Notificar el present acord als interessats/es, fent-los saber que contra el present
acte, podran interposar-se, potestativament, i de conformitat amb l’article 116 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar
des del dia següent a la recepció de la notificació, davant aquest mateix òrgan o, en el
seu defecte, interposar-se recurs contenciós – administratiu, en el termini de 2 mesos a
comptar des del dia següent a la seva recepció, davant els Jutjats del Contenciós
Administratiu, segons allò disposat al número 1 de l’article 8 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, sense perjudici que
pugui exercitar-se qualsevol altre que cregui convenient.
Tercer. Donar publicitat de la contractació de personal mitjançant publicació d’edicte al
BOPL i al tauler d’anuncis municipal.
Quart. Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària.
El Pla de Sant Tirs, 18 de juny del 2019
L’alcaldessa,
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