DECRET DE PRESIDÈNCIA
En virtut de les atribucions reconegudes a l’article 16 dels Estatuts del Consorci del Benestar
Social Gironès-Salt, aprovats definitivament mitjançant publicació al BOP Núm. 4 del
08/01/2016;
Vist l’Edicte de resolució (BOP Núm. 234 de 4 de desembre de 2015), sobre la convocatòria de
suport econòmic per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en
el marc del programa Pm10 “Salut i Crisi” (LE 2015/17), segons el qual Dipsalut atorga al
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt una subvenció per executar el projecte Espai Laboral;
Vist l’Edicte de resolució de 22/12/2015, sobre la segona convocatòria de suport econòmic per
al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el marc del programa
Pm10 “Salut i Crisi” (LE 2015/17), segons el qual Dipsalut atorga al Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt una subvenció per executar el projecte Rellevància;
Vist l’informe de l’àrea de serveis, on es proposa aprovar les BASES que han de regir la selecció
per a la contractació laboral temporal de monitors/es, dins els projectes Espai Laboral i
Rellevància, subvencionats per l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
(Dipsalut) en el marc d’intervenció del programa “Salut i Crisi”.
Atès que cal efectuar el procés selectiu corresponent, de conformitat amb el que disposa l’art.
55 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, mitjançant s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic;
DISPOSO:
Primer. CONVOCAR, per màxima urgència, el procés de selecció per a la contractació laboral
temporal de monitors/es, dins els projectes Espai Laboral i Rellevància, subvencionats per
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) en el marc
d’intervenció del programa “Salut i Crisi”. Característiques:







Nombre: quatre a jornada reduïda
Contracte: laboral temporal (obra i servei de durada determinada)
Titulació exigida: Diploma de monitor/a d’activitats de lleure d’infantil i juvenil emès per
la Direcció General de Joventut de la Generalitat
Sistema de selecció: concurs (convocatòria pública)
Temporalitat: sis mesos
Termini de presentació de sol·licituds: fins el quatre de març de 2016

Segon. APROVAR les BASES GENERALS I ESPECÍFIQUES (document adjunt) i
PUBLICAR-LES al BOP, a la web i al tauler del Consorci, per tant que les persones
interessades puguin presentar la sol·licitud per prendre part en el procés selectiu, acompanyant
la documentació necessària al Registre General d’Entrades del Consorci, en la forma i termini
previstos a les bases.
Així ho disposo pel present Decret signat a Girona a 17/02/2016.
El president,

En prenc raó,
La secretària,

Jaume Busquets Arnau

M. Lourdes Palomino Pellicer
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