
CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE PEÓ DE LA BRIGADA MUNICIPAL, TREBALL 
TEMPORAL

Es fa públic que està oberta la convocatòria per la presentació d’instàncies d’un lloc de treball 
temporal de peó de la Brigada municipal, amb els següents requisits:

Tipus de relació laboral

Contracte laboral temporal, per 6 mesos.

Funcions a realitzar

. Les funcions d’aquest lloc de treball, a títol d’orTientació i sense que limitin o imposibilitin que 
se’n puguin derivar altres, són les següents:

- Realitzar treballs vinculats a construcció, reparació i manteniment d’obres en general a 
la via pública.

- Transportar i distribuir materials i equipaments propis de la Brigada
- Treballs de jardineria
- Treballs de suport a altres serveis municipals i muntatge i desmuntatge de la 

infraestructura necessària.
- Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda dins de la seva categoria 

professional.

Condicions i requisits dels aspirants

Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
Estar en possessió del certificat d’escolaritat.
Estar en possessió del carnet de conduir vehicle classe B.
No tenir cap malatia ni defecte físic que impossibilitin l’exercici normal de la funció.
No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de funcions públiques ni haver estat 
separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.

Jornada laboral

Jornada ordinària 37,5 hores setmanals, de dilluns a divendres i torns rotatius de caps de 
setmana.

Presentació de sol·licituds

Del 23 d’agost al 2 de setembre de 2019.
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Tribunal

President: Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació
Vocals :   Alfons del Rio Dalmau, arquitecte tècnic municipal
                Jordi Cabarrocas Ribas, cap d’edificis municipals i protocol de l’Ajuntament de Cassà       
de la Selva.
Secretària: Consol Butinyac Font, funcionària de la Corporació

Procés de selecció

Resoldre per escrit en una hora tres preguntes que plantejarà el Tribunal sobre les funcions 
d’aquest lloc de treball. 

El susdit examen es puntuarà sobre 30 punts (10 punts per pregunta). Quedaran exclosos del 
procés selectiu aquells participants que obtinguin una nota inferior a 15 punts.  

El Tribunal proposarà a la Junta de Govern el nomenament de l’aspirant que hagi obtingut 
millor puntuació.

Dia de la prova

Els aspirants que hagin presentat la sol·licitud dins el termini fixat són cridats a la realització de 
les proves de selecció el proper dia 3 de setembre de 2019, a les 10 hores, a les oficines 
generals de l’Ajuntament.  (Pl. del Castell, 1)

Incorporació

La incorporació serà immediata, prevista per al dia 9 de setembre de 2019.

L’Alcalde acctal.
Enric Ramonet Lloveras

A la data de la signatura electrònica.
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