Ajuntament d’Agullana

ANUNCI
L’Ajuntament d’Agullana ha convocat un procés per a la creació d’una borsa de treball
temporal d’acord amb el següent:
-ACOLLIDA

TARDA SORTIDA ESCOLA.

-Tenir 16 anys i no excedir, si s’escau de l’edat màxima de jubilació.
-Estar en possessió de la titulació pròpia o superior de Monitor/a.
-No incórrer en causa legal d’incapacitat o incompatibilitat segons la normativa vigent.
-No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual, en els termes que s’indiquen en l’article 13.5 de la Llei orgànica
1/1996, de 15 de gener de protecció jurídica al menor, de modificació parcial del Codi
Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol,
de modificació del sistema de protecció a la infància i a la adolescència. Ho demana
l’Ajuntament directament al Registre.
-Conèixer les dues llengües oficials a Catalunya (català i castellà).
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Aquestes bases i la convocatòria es publicaran en la pàgina web i en el taulell d’anuncis
de l’Ajuntament.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals.
(Del 28 d’agost de 2019 al 16 de setembre de 2019 ambdós inclosos).
La presentació de sol·licituds podrà realitzar-se en el Registre General de l’Ajuntament
o qualsevol altre des llocs assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de:
-Fotocòpia del DNI
-Currículum professional
-Fotocòpia de la titulació exigida.
-Fotocòpia dels contractes de treball en el seu cas.
La vigència d’aquesta borsa serà de dos anys, a comptar des de la data de publicació al
tauler d’anuncis de la corporació i a la seu electrònica de la relació definitiva.
Descripció tasca: A les 16.30 h caldrà anar a buscar els nens a l’escola. Se’ls
acompanyarà fins a la biblioteca municipal on berenaran i podran gaudir del material
didàctic disponible, així com fer els deures si és el cas. La persona encarregada del
servei haurà de supervisar les activitats que realitzin els menors fins a l’hora en què els
pares els vagin a buscar (18.00 h)

El llistat de persones admeses i excloses per a la borsa de treball es farà pública en un
màxim de 15 dies hàbils. Pel que fa a les persones admeses, l’ordre s’establirà en funció
dels mèrits presentats.
28 d’agost de 2019
AJUNTAMENT D’AGULLANA

