
CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE CONSERGE DE CAPS DE SETMANA PER A LES 
INSTAL·LACIONS DEL PAVELLÓ MUNICIPALS D’ESPORTS, TREBALL TEMPORAL

Es fa públic que està oberta la convocatòria per la presentació d’instàncies d’un lloc de treball 
temporal de conserge de caps de setmana per a les instal·lacions del pavelló municipal 
d’esports, 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’orientació i sense que limitin o imposibilitin que 
se’n puguin derivar altres, són les següents:

- Obrir i tancar les diferents dependències, segons necessitats (vestuaris, magatzems de 
material, lavabos públics,...).

- Mantenir les zones d’accés públic netes de qualsevol deixalla i controlar l’estat de les 
papereres i contenidors.

- Encarregar-se del control i bon funcionament de la caldera.
- Netejar vestuaris abans i després de cada activitat (escombrar, fregar,...).
- Netejar la pista abans del primer partit.
- Preparar les instal·lacions abans de cada activitat (col·locar i recollir cistelles, porteries, 

taules d’anotadors, banquetes,... ).
- Vigilància i custòdia de les instal·lacions.
- Informar a l’àrea d’esports de qualsevol deficiència detectada en les instal·lacions.
- Complir les normes i ordres rebudes en matèria de prevenció de riscos laborals, així 

com de protecció de dades personals.

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 malaltia 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.
- No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 

indemnitat sexual o tràfic de persones, emès pel Registre Central de Delinqüents 
Sexuals. (en compliment de les obligacions establertes per la Llei 26/2015, de 28 de 
juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, pel que fa a 
professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors).

Jornada laboral

Jornada ordinària de 13 hores setmanals, distribuides de dissabte a diumenge i festius amb 
activitats esportives.
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Presentació de sol·licituds

Del 25 d’octubre al 3 de novembre de 2019.
 
Tribunal

President:  Sr. Francesc Nuell Moll, tècnic coordinador esportiu de la Corporació
Vocals:      Sr. Alfons del Rio Dalmau, arquitecte tècnic de la Corporació

     Sra. Lourdes Ruiz Ordoñez, administrativa de la Corporació

Secretària: Sra. Clara Benítez Varo, administrativa 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. Quedaran exclosos del procés selectiu aquells 
participants que obtinguin una nota inferior a 15 punts.  

El Tribunal proposarà a l’Alcaldia 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 8 de novembre de 2019, a les 9,30h del matí, a les oficines 
generals de l’Ajuntament.  (Pl. del Castell, 1 - Llagostera)

Incorporació

La incorporació serà immediata.

Tercer.- Publicar aquest decret a l’e-Tauler i a la web municipal.

L’Alcalde
Antoni Navarro Robledo

Llagostera, a la data de la signatura electrònica.
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