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Aprovació, si s'escau, de la contractació de dos auxiliars administratius/ves de la
plantilla de personal laboral de l'Ajuntament d'Artesa de Segre

Atès que en sessió plenària de data 14 de desembre de 2020, es va aprovar les bases que
havien de regir la convocatòria i el procés de selecció per a la contractació de dos auxiliars
administratius/ves de la planta de personal laboral temporal de l’Ajuntament d’Artesa de
Segre i borsa de treball.
Atès que es va procedir a la convocatòria d’aquest procés de selecció per substituir els
treballadors/es amb dret a reserva del lloc de treball, per cobrir temporalment vacants,
substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que
es doni a l’Ajuntament d’Artesa de Segre
Atès l’expedient que s’està tramitant segons la legislació aplicable.
Atès que per resolució d’Alcaldia de data 23 d’abril es va aprovar definitivament la llista
d’admesos, en la seva totalitat, dels presentats en la convocatòria i es va convocar als
aspirants no exempts a realitzar la prova de català.
Atès que en data 28 d’abril de 2021 es va constituir el Tribunal qualificador per valorar, a la
vista dels documents presentats acreditatius del mèrits i l’experiència dels aspirants que
prèviament havien superat la prova de català, en el seu cas.
Atès que no es van presentar al·legacions, ni reclamacions als resultats de la baremació
efectuada per Tribunal qualificador.
Atès que es van convocar als aspirants admesos a la realització d’una entrevista personal,
davant del Tribunal qualificador, el dia 19 de maig de 2021, i en va resultar una qualificació i
una llista definitiva dels aspirants.
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CERTIFICADO

Que en la sessió celebrada el dia 7 de juny de 2021, s’adoptà, per unanimitat de tots els
membres de la corporació, l’acord següent:
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CERTIFICAT

Atesa la proposta del Tribunal respecte a la contractació dels dos aspirants amb major
puntuació obtinguda i la constitució d’una borsa de treball, per ordre de puntuació i per un
període de dos anys, que l’Ajuntament utilitzarà per cobrir les vacants que es produeixin pels
llocs de treball del grup C2 d’auxiliar administratiu/va.
De conformitat amb l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i
l'article 33 del Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General
de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de
l'Administració General de l'Estat aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març,
s’informa favorablement i el Sr. Alcalde proposa al Ple d’adopció dels següents ACORDS:

SEGON. Aprovar la constitució d’una borsa de treball, amb una vigència de dos anys, a
comptar des de la data d’aquesta resolució, llevat que l’ajuntament convoqui un nou procés
selectiu.
Incloure en aquesta borsa de treball per a les futures contractacions que siguin necessàries
per cobrir vacants temporalment de llocs de treball d’auxiliar administratiu municipal
ordenades segons la puntuació obtinguda, a favor de:
Identitat de l'aspirant
Rosa Ocheda Lacuesta
M. José Bautista del Águila
Anna M. Valls Cabestany
Maria Porta Buñol
Gemma Orobitg Pascual
Sònia Lara Mancebo
Èlia Garcia Ros
Jaume Morera Aubets
Oscar Grau Artigas
Carles Prades Escribà
Sònia Bernat González
Judit Escudero Abella
Ramón Ortega Cardador
Rosa M. Cornadó Marzà

DNI
20831686B
****
37380026N
43713520L
47900089J
47679673Y
****
43748590Z
78093339J
52307994Z
****
73086518Q
78085050G
78095612D
39472294Q
38130190P
43398306C
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DNI
43714214T
43717562J

CERTIFICADO

Identitat de l'aspirant
Cristina Justícia Catalan
Montserrat Pedrós Roma

Número: 2021-0015 Data: 15/07/2021

PRIMER. Autoritzar la contractació a favor de:

TERCER. Notificar la present resolució als candidats seleccionat, comunicant-los que
hauran de formalitzar el contracte de treball, prèvia acreditació de les condicions de
capacitat i requisits exigits en la convocatòria, en un termini de 3 dies des de la seva
notificació, en la modalitat de personal laboral temporal, d’acord amb el que regula el Text
Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2015, de
23 d'octubre, amb una durada temporal per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre
tipus de contingència temporal d’auxiliar administratiu i en règim de dedicació a temps
complet (37,5 hores setmanals) dels aspirants aprovats.
Així mateix, se’ls informarà sobre el tractament de les seves dades personals i del
compromís de confidencialitat en ocasió de la relació que s'entaula amb l'Ajuntament.

SETÈ. Fer pública aquesta resolució a la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Artesa de Segre,
per al seu coneixement.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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SISÈ. Informar a la representació legal dels treballadors, mitjançant lliurament d'una còpia
bàsica dels contractes celebrats.

CERTIFICADO

CINQUÈ. Formalitzat el contracte, comunicar a l'oficina pública d'ocupació que correspongui,
en el termini dels deu dies següents a la seva concertació.

Número: 2021-0015 Data: 15/07/2021

QUART. Comunicar al Registre de Personal, als efectes oportuns.

