
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA

ANUNCI sobre convocatòria per a la selecció d'un/a treballador/a en règim laboral per cobrir una plaça de
peó de la brigada.

1. Objecte de la convocatòria:

- Lloc de treball: Peó de la brigada

- Grup: AP

- Regim Jurídic: Laboral

- Tipus contracte: Fix

- Jornada: complerta (35 hores)

- Salari: 16.604,84 € anuals bruts (14 pagues)

2. Funcions del lloc de treball:

Les pròpies d'un peó de la brigada municipal: tasques de paleteria, lampisteria, jardineria, pintura, neteja i
manteniment de instal·lacions municipals, serveis públics, vies públiques, parcs i jardins, sota les instruccions i
la supervisió del cap de la brigada, realització d'encàrrecs diversos, neteja viària, neteja d'embornals, suport a
la gestió de la minideixalleria municipal, col·laboració en la preparació d'esdeveniments esportius o festius,
muntatge i desmuntatge d'instal·lacions i equipaments i, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar
que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de gestió.

3. Requisits:

- Nacionalitat espanyola o d'altre país de la Unió Europea (o familiar de ciutadà UE))

- Edat mínima: 16 anys

- No trobar-se en cap causa d'incompatibilitat o incapacitat

- Suficiència oral i escrita de la llengua catalana (nivell C) i castellana

- Disposar de certificat d'estudis primaris

- Carnet de conduir B1

4. Sol·licitud: Presentant instància per escrit, d'acord amb el model adjunt, amb:

- Fotocòpia compulsada del DNI

- Fotocòpia compulsada carnet de conduir

- Fotocòpia compulsada graduat escolar

- Currículum vitae

- Acreditació del nivell de català exigit

- Acreditació d'experiència laboral (certificat de serveis prestats en administracions públiques, certificat
d'experiència professional o altres equivalents), i diplomes o certificats acreditatius de la formació
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complementària que s'al·legui per a la seva valoració (cursos, diplomes, jornades...)

5. Lloc i termini:

- Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga: c/ Església, 2; Sant Llorenç de la Muga.

- Seu electrònica: http://ca.santllorençdelamuga.cat/seu-electronica/

- Termini de presentació: 20 dies hàbils des del següent a la publicació al DOGC

6. Bases i procediment de selecció:

- Procediment de selecció: concurs oposició lliure

- Bases: Es poden consultar a la web de l'Ajuntament:

http://ca.santllorençdelamuga.cat/

Sant Llorenç de la Muga, 19 de juliol de 2021

Montserrat Brugués Massot

Alcaldessa

(21.203.081)
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