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ANUNCI
APROVACIÓ PROPOSTA CONTRACTACIÓ TÈCNIC SUPERIOR DE CULTURA
L’Alcaldia, per decret núm. 139 de data 24/01/2022 ha adoptat els següents acords:
1

“
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 1866 de data 21/09/2021 en el que es convocava el procés de selecció de
personal, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, per la cobertura amb caràcter temporal d’una
plaça vacant de Tècnic/a Superior de Cultura de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, fins a la seva
cobertura definitiva, en règim laboral temporal, i constitució d’una Borsa de treball.
Atès que en el procés selectiu s’han observat tots els tràmits legals i reglamentaris i que el Tribunal
qualificador de les proves selectives, en la seva acta, proposa a l’Alcaldia la contractació de la persona
que ha quedat qualificada en primera posició i la formació de la borsa de treball de Tècnic/a Superior de
Cultura, que es composa de la llista de persones que han superat satisfactòriament les proves
selectives d’acord amb les bases de la convocatòria.
Atès que la persona que ha quedat qualificada en primera posició, el Senyor Gerard Cruset Galceran,
ha rebutjat la plaça de Tècnic/a Superior de Cultura a cobrir de manera temporal, passant a formar part
de la borsa de treball en situació inactiva.
Atès que la següent persona que ha quedat qualificada en segona posició, el Sr. Jaume Santaló Peix,
DNI 40436275K ha acceptat l’oferta de feina per cobrir de manera temporal la plaça de Tècnic Superior
de Cultura, codi núm. 0402 de la RLLT en règim de laboral temporal.
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Aquesta Alcaldia, en ús de les seves atribucions que li confereix l’article 53 del RDL 2/2003 de 28 d’abril
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en data d’avui.
RESOLC,
Primer.- CONTRACTAR com a laboral temporal el Sr. JAUME SANTALÓ PEIX, com a Tècnic/a
Superior de Cultura, per ésser la persona a qui per ordre de puntuació correspon, amb efectes data
01/02/2022, de conformitat amb el que disposen els articles 55 i següents de del Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Segon.- APROVAR la composició de la borsa de treball de Tècnic/a Superior de Cultura proposada pel
Tribunal qualificador del procés selectiu, de conformitat amb el que disposen els articles 55 i següents
del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic:
BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE CULTURA

NÚM
1
2
3
4

NRE
E2021010778
E2021010621
E2021010632
E2021010668

1R.COGNOM

2N.COGNOM

NOM

DNI

CRUSET

GALCERAN

GERARD

77915712S

SANTALO

PEIX

JAUME

40436275K

FRANCES

SAN MARTIN

LAURA

40539974J

VILAGRAN

GRAU

EDUARD

77918576G

ORDRE DE
PREFERÈNCIA BORSA
DE TREBALL
PUNTUACIÓ TOTAL
24,30
22,25
19,4
18,85
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MONTIEL

BACH

ELENA

40537346F

ZAMUDIO

GRAU

MERITXELL

46777917B

18,75
14,81

Tercer.- Aquesta Borsa de treball tindrà una vigència de 3 anys a partir de la data de signatura
d’aquesta resolució, que es podrà prorrogar en el cas que no s’hagi procedit a la constitució d’una de
nova, i la seva regulació i funcionament serà la que es preveu a la Base novena de la convocatòria.
Quart.- PUBLICAR aquesta resolució al Tauler d’Edictes de la Corporació i a la web municipal
http://www.labisbal.cat.

*Document datat i signat electrònicament.
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