Es fa públic per a general coneixement que per Decret d’Alcaldia número 262/2021 de
25 de maig, s’ha resolt la següent contractació amb caràcter d’urgència de d’una
persona per ocupar un lloc d’auxiliar administratiu a les diferents dependències
municipals, durant el període de vacances d’estiu 2021, considerant-se essencial,
intrínsec i prioritari, atesa la naturalesa del servei a prestar:
Nom i cognoms

Roser Mota Vallés

DNI

43****47C

Tipus de contracte

Labora temporal – obra o servei

Categoria

Auxiliar Administrativa

Grup de Cotització

Grup C2 Nivell 16

Objecte del contracte

Cobrir el període de vacances d’estiu 2021 del personal de
l’Ajuntament

Durada del contracte

Del 2/06/2021 al 10/09/2021

Jornada

100% (de dilluns a divendres)

Retribucions mensuals
més la part proporcional
de paga extraordinària
quan correspongui

Sou base: 656,18 €
Complement de destí: 383,19 €
Complement específic: 273,41 €

El la mateixa resolució, s’ha acordat la formació d’una borsa de treball amb la resta de
persones candidates que han participat en el procés selectiu, a través d’oferta cursada
a l’Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya, per ordre de puntuació
obtinguda per cobrir necessitats de contractació temporal que no puguin ser ateses pel
personal de plantilla existent, durant el període de vacances d’estiu 2021.
Num. ordre

Aspirant

DNI

Total
puntuació
obtinguda

1

Sandra Grau Pifarré

47****20F

6,30

2

Yolanda Modol del Pozo

43****25A

6,10

3

Maria José Buixadera Piqué

46****27N

5,50

4

Jose Carlos Bosch Pascual

40****49K

5,10

5

Antonio Guzman Vázquez

46****04D

4,85

6

Rebeca Rodríguez Duran

43****96S

4,85

7

Mª Alba Seró Rosell

40****64M

4,60

8

Sandra Munté Griso

43****49F

3,55

9

Enric Puente Pociello

47****42T

2,60

10

Jordi Mestres Lastrada

47****21N

2,30

La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que preveuen els articles 55. f) 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.
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Anunci de contractació de personal
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Torrefarrera, 25 de maig de 2021

L’Alcalde
Jordi Latorre i Sotus

