AJUNTAMENT DE MUSEROS
CIF P-4617900-H
Plaça del Castell, 1

46136 Museros (València)
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.ajunt-museros.com

Vist l’expedient de borses de treball per a atendre la programació dels cursos de la
Casa de Cultura, convocat per resolució d’alcaldia 757/2017, de 13 de setembre.
En haver cridat el personal segons l’ordre de prelació de les borses, que han
acceptat, en virtut de la resolució d’alcaldia 591/2018, de 9 d’agost, per cobrir les
vacants dels llocs de treball de monitor o monitora de tabal i dolçaina, de zumba
dance, de dibuix i pintura, de ioga, d’anglés, d’informàtica, de pilates i de
restauració i artesania.

Formalitzar els contractes laborals, segons la normativa laboral, la disponibilitat
pressupostària vigent i la programació dels cursos de la Casa de Cultura
2018-2019, dels monitors i de les monitores següents, des de les dates que
s’indiquen fins a la finalització de la temporada, com a personal laboral temporal,
amb les jornades a temps parcial que figuren a continuació i amb les retribucions
previstes en el pressupost municipal vigent (20,17 euros/hora lectiva, amb la part
proporcional de les pagues extres incloses):
Empleat o empleada

Jornada
setmanal

Especialitat

Data de
contractació

FRANCESC JOSEP JULIÁ
LLEDÓ

7

ALBA SEGRELLES AZNAR

6

MANUEL ROS RUIZ

7

M. CELESTINA RUIZ
VANACLOIG

4

curs de ioga 2017-2018

02/10/2018

JUDITH SANZ MICÓ

2

curs d’anglés 2017-2018

04/10/2018

2

curs de informàtica
2018-2019

05/10/2018

8

curs de pilates 2018-2019

11/10/2018

VICENT MARTINEZ
CHULVI
EVA MARÍA SANFÉLIX
BADÍA

Museros, data al marge.
Document signat electrònicament.

curs de tabal i dolçaina
2018-2019
curs de zumba dance
2017-2018
curs de dibuix i pintura
2018-2019

DECRET

Cristina Civera i Balaguer (2 de 2)
Alcaldessa
Fecha Firma: 01/10/2018
HASH: 894d72e12e71c3387a6040c222e7426b

D’acord amb l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local,
RESOLC:

Número: 2018-0674 Fecha: 01/10/2018

En atenció al nombre d’alumnes matriculats, en les disciplines anteriors, vistos els
informes de la tècnica de cultura de 27 i 28 de setembre, poden començar els
cursos de tabal i dolçaina, de zumba dance, de dibuix i pintura, de ioga, d’anglés,
d’informàtica i de pilates.

01/10/2018
01/10/2018
02/10/2018
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Araceli Martín Blasco (1 de 2)
Secretària General
Fecha Firma: 01/10/2018
HASH: f1daeafe39592a2e677da615a3af9c6b

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

