
 
 
 

 
 

L'Ajuntament d’Agullana convoca una plaça per a la brigada municipal 
en el marc del Programa de Garantia Juvenil 2020-2021 

  

Cal que tots els interessats presentin el seu currículum abans del 30 de novembre a 
l'Ajuntament d’Agullana. 

Requisits importants: 
 

 Tenir entre 16 i 29 anys  

 Estar inscrit/a en el Programa de Garantia Juvenil (vigent). 

 Estar en situació d’atur i estar inscrit/a com a demandant d’ocupació (DONO) al Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC). 

 No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de funcions públiques ni 
haver estat separat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap 
administració pública. 

 No estar afectat/da per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, que es refereix al personal al servei de les administracions 
públiques. 

 La jornada de treball serà de 37,5 hores setmanals. 
 

Característiques del lloc de treball: 
 

a) Obres:  
 Manteniment de l’espai públic municipal.  
 Manteniment dels edificis municipals.  
 Arranjament de voreres.  
 Reparació del mobiliari urbà i substitució del mateix si és necessari.  
 Arranjament dels desperfectes d’edificis municipals: paleta, pintura, electricitat, 

lampisteria.  
b) Parcs i jardins:  

 Construcció i manteniment de jardins, places i jardineres.  
 Poda arbrat.  
 Desbrossament de camins i espais públics municipals.  
 Sembra de plantes.  

c) Lampisteria i electricitat:  
 Manteniment de l’espai públic municipal.  
 Manteniment d’edificis públics municipals.  

d) Neteja de vies públiques. 
 
Titulació requerida: 

 Titulació de Grau Mig, Grau Superior, Certificat de professionalitat de l'INEM o Grau 
Universitari. 

  

Documentació que cal aportar a l’Ajuntament: 

 Fotocòpia del DNI. 

 Fotocòpia compulsada de la titulació exigida. 

 Certificat de beneficiari del Programa de Garantia Juvenil o document acreditatiu de 
sol·licitud d’inscripció al sistema de Garantia Juvenil. 

 Certificat de Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO). 

 Currículum de la persona candidata. 


