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AJUNTAMENT DEL CATLLAR
ANUNCI

L'ajuntament convoca, amb caràcter d'urgèncici, als possibles interessats en
Ia provisió d'un IIoc de treball temporal en règim Iaboral i a temps parcial de
guia del Centre d'Interpretació dels Castells del Baix Gaià.
Condicions i requisits que hcin de reunir Ies persones aspirants:
a) Ser nacional de qualsevol Estat membre de Ia Unió Europea. Per a Ia resta
de nacionalitats s'estarà aI que disposa eI RD 543/2001, de 18 de moig, i
dornés normativa concordant.
b) Hciver complert 16 anys dedat i no excedir de I'edat màxima de jubilació
forçosa.
c) No patir cap malaltia, deficiència o Iimitació en Ia seva capacitat física,
psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb I'exercici normal
de Ies corresponents funcions.
d) No haver estat separat/dci, per resolució disciplinària ferma, del servei de
qualsevol de Ies administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/da, per
sentència ferma, per ci I'exercici de Ies funcions públiques, ni haver estat
ocomiadat disciplinàriament a I'àmbit del sector públic.
e) No trobar-se afectat per cap cousa d'incompatibilitat establerta a Ia LIei
53/1984. de 26 de desembre.
f) Estar en possessió del títol de graduat o graduado en història, història de
I'art o turisme o estar cursant els estudis corresponents. En Ies mateixes
condicions es valorarà qualsevulla altra titulació en Ia branca d'art i
humanitats.
g) Les persones aspirarits hauran d'acreditar, dins del termini de presentació
de sol licituds, estar en possessió del certificat de nivell C de Ia Junta
Permanent de Català o equivalent.
Valoració dels mèrits:
1) Formació: es valorarà estar en possessió de Ia titulació de graduat/da en
història, història de I'art o turisme o estar cursant els estudis. Es valoraran altres
estudis relacionats amb eI IIoc de treball.
Es valoraran màsters i/o postgraus en Ies matèries relacionades.
També es valoraran cursets, seminaris, cursos a distància o similars sobre Ia
matèria.
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2) Coneixement d'idiomes: es valororò eI coneixement d'altres idiomes a
banda del català i eI castellà.
3) Experiència Iaboral en Ilocs relacionats amb Ia tosca.
L'acreditoció d'aquestes dades es farà mitjançant Ia presentació del
corresponent currículum a Ies oficines de I'ajuntament, acomponyant còpia
compulsada o certificació acreditotiva de Ies dades consignades (DNI o
equivalent, titulacions, nivell de català, certificats acreditatius de
I'experièncio professional, certificats o títols d&s cursos de formació indicant
eI nombre d'hores, crèdits superots, etc).
En cos d'empat entre diversos candidats/es es constituirà un tribunal de
valoració que podrò fer una entrevista per aprofundir en els coneixements i
els mèrits que hon estot aportats pels aspironts.
Les instàncies sol Iicitant prendre part en eI procés de selecció es dirigiron aI
IIlm. Sr. alcalde de I'ajuntament i es presentaran, en horari d'oficina, oI
Registre General de Ia corporació, flns oI dio 28 de maia de 2012. Les
instàncies també es podron presentar en Ia forma determinada per I'article
38 de Ia LIei 30/1992, de 26 de novembre. En aquest supòsit, Ies persones
aspirants houran de comunicar immediotament aquest fet a I'ajuntament vio
fax (977653108), telegrama o e-mail (elcatllar@elcatllor.org).
EI Cotllar, 16 de maig de 2012
L'Alcalde,
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