
Ajuntament del Catllar

AJUNTAMENT DEL CATLLAR
ANUNCI

L'ajuntament convoca, amb caràcter d'urgència, als possibles interessats en
Ia contractació Iaboral temporal pel procediment de màxima urgència
d'un/una treballador/a amb Ia categoria professional d'operari de serveis
diversos i en règim d'interinatge.

Condicions i requisits que han de reunir Ies persones aspirants:

a) Tenir Ia nacionalitat espanyola, d'acord amb Ies Ileis vigents, o tenir Ia
nacionalitat de qualsevol dels estats membres de Ia Unió Europea o d'aquells
estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per Ia Unió
Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació Ia Iliure circulació de
treballadors, de conformitat amb I'article 57 de Ia LIei 7/2007, de 12 d'abril,
de I'Estatut bàsic de I'empleat públic, i amb eI que estableixen Ia LIei 4/2000
d'll de gener, sobre drets i Ilibertats dels estrangers a Espanya, i Ia LIei
14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i Ilibertats dels estrangers a
Espanya i Ia seva integració social, i disposicions concordants. EIs aspirants
estrangers han d'acreditar Ia seva nacionalitat.
Les previsions del paràgraf anterior seran d'aplicació, qualsevol que sigui Ia
seva nacionalitat, aI cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats
membres de Ia Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret i als
seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de
dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
b) Posseir Ia capacitat tuncional per a realitzar Ies tasques.
c) Haver complert setze anys i no excedir de I'edat de jubilació forçosa
fixada per Ia IIei.
d) Estar en possessió del certificat d'estudis primaris.
En cas de titulacions obtingudes a I'estranger, han d'estar acompanyades
de I'ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb
Ia normativa reguladora de Ia homologació i consolidació dels títols i estudis
estrangers.
e) No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi eI desenvolupament de
Ies corresponents funcions.
f) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de
qualsevol de Ies administracions públiques o dels òrgans constitucionals o
estatutaris de Ies comunitats autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o
especialment per a I'ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per
a exercir funcions similars a Ies que es desenvolupaven. En eI cas de ser
nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni
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haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en eI
seu estat, en els mateixos termes I'accés a I'ocupació pública.
g) Posseir eI certificat de coneixements de nivell bàsic de Ilengua catalana
(certificat A bàsic) de Ia Junta Permanent de Català o alguna de Ies
titulacions equivalents d'acord amb eI Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre
avaluació i certificació de coneixements de català, i I'Ordre 228/2004, de 2]
de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de
coneixements de català de Ia Secretaria de Política Ungüística. Així mateix,
és d'aplicació eI Decret 161/2002, d'l] de juny, sobre I'acreditació del
coneixement del català i I'oranès en els processos de selecció de personal i
de provisió de Ilocs de treball de Ies administracions públiques de Catalunya.
En cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment Ia possessió
del nivell de català exigit, eI procés de selecció ha de contenir una prova o
I'exercici de coneixements de Ilengua catalana del mateix nivell aI requerit a
Ia convocatòria, que han de superar aquests aspirants.
No obstant I'anterior, i d'acord amb I'establert en I'art. 5 del Decret 161/2002,
d'l 1 de juny, sobre I'acreditació del coneixement del català i I'aranès en els
processos de selecció de personal i de provisió de Ilocs de treball de Ies
administracions públiques de Catalunya, resten exempts de realitzar Ia prova
de coneixements de Ia Ilengua catalana:
- Ies persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos
anteriors de selecció de personal per accedir a I'Ajuntament de Renau, en
què hi hagués estoblerta una prova de català del mateix nivell o superior a
I'exigit a Ia convocatòria,
- Ies persones aspirants que hagin superat Ia prova esmentada en altres
processos de selecció realitzats per I'Ajuntament de Renau dins Ia mateixa
oferta pública d'ocupació.
h) Estar inscrit com a demandarit d'ocupació a Ies Oficines del Servei català
d'ocupació.

Valorcició dels mèrits:

- Experiència en I'administració pública desenvolupant tasques pròpies de
IIoc de treball similar aI que es objecte de Ia convocatòria, fins a un màxim
de 8 punts a raó de 0,5 punts per mes treballat, prorratejant per dies els
períodes de durada inferior aI mes.
- Experiència en eI sector privat desenvolupant tasques pròpies de IIoc de
treball similar aI que es objecte de Ia convocatòria, fins a un màxim de 6
punts a raó de 0,167 punts per mes treballat, prorratejant per dies els períodes
de durada inferior aI mes.
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- Temps en situació de demandant d'ocupació inscrit a Ies Oficines del Servei
Català d'Ocupació fins a un màxim de 3 punts a raó de 0,167 per mes
d'antiguitat en Ia inscripció, prorratejant per dies els períodes de durada
inferior aI mes.
- Persones a càrrec del/de Ia sol licitant que formin part de Ia seva unitat
familiar (cònjuge i fills menors o altres familiars en Iínia directa ascendent o
descendent fins aI segon grau de consanguinitat) i no tinguin individualment
ingressos superiors aI SMI: un punt per cada persona a càrrec que reuneixi els
anteriors requisits, fins a un màxim de 3 punts (Ia manca d'acreditació de Ies
circumstàncies personals i d'ingressos de Ies persones a càrrec impedirà Ia
seva valoració).

En cas d'empat entre diversos candidats/es eI tribunal de valoració podrà fer
una entrevista per aprofundir en els coneixements i els mèrits que han estat
acreditats pels aspirants.

Les instàncies sol licitant prendre part en eI procés de selecció es dirigiran aI
IIlm. Sr. alcalde de I'ajuntament i es presentaran, en horari d'oficina, aI
Registre General de Ia corporació, fins aI dia 17 de iuny de 2013. Les
instàncies també es podran presentar en Ia forma determinada per I'article
38 de Ia LIei 30/1992, de 26 de novembre. En aquest supòsit, Ies persones
aspirants hauran de comunicar immediatament aquest fet a I'ajuntament via
fax (977653108), telegrama o e-mail (info@elcatllar.cat).

EI Catllar, 12 de juny de 2013

L'Alcalde,

ALCALDIA Josep M. Gavaldà i Colomna
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