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1.- JOSEP COMA GUITART (SIG) (Alcalde), 31/05/2021 08:18

ANUNCI DE CONTRACTACIÓ PER URGÈNCIA DE PERSONAL LABORAL,
CATEGORIA PEÓ PER LA BRIGADA MUNICIPAL
L’Ajuntament de Molló té la necessitat de cobrir per procediment d’urgència una plaça de
personal laboral de forma temporal i per una durada determinada, de peó de manteniment,
grup AP, per acumulació de tasques de la brigada municipal durant l’estiu (manteniment i
neteja de zones verdes, vies públiques, equipaments, suport a les activitats firals i festives).
La modalitat del contracte és temporal, de l’1 de juliol al 10 de setembre de 2021, amb una
jornada de treball de 37,5 hores setmanals i un horari de dilluns a divendres de 6:00 a 13:30
hores. Es podran modificar o adaptar els horaris per necessitats del servei, com ara per
festes o activitats en cap de setmana. Les tasques encomanades el lloc de treball són les
pròpies de la brigada municipal: jardineria, neteja i manteniment d’infraestructures
municipals. El salari és de: 1.213,76 euros bruts mensuals segons dotació pressupostària.
Per poder participar en el procés de selecció serà necessari reunir els requisits següents:

AJUNTAMENT DE MOLLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://mollo.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

a) Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de
qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d’aquells estats als quals, en virtut
de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui
d’aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb l’article 57 del Text
Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, i amb el que estableix la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener,
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social i disposicions
concordants. Les persones aspirants estrangeres han d’acreditar la seva nacionalitat.
Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació, sigui quina sigui la seva
nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la
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, tinguin menys de vint-i-un anys o
siguin més grans d’aquesta edat dependents.
Els estrangers als quals es refereixen els apartats anteriors, així com els estrangers amb
residència legal a Espanya, poden accedir a les administracions públiques, com a
personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.
Les persones aspirants estrangeres, excepte les nacionals dels estats de parla hispana,
han d’acreditar un coneixement de nivell Plataforma (A2) de llengua castellana, de
conformitat amb la base sisena. En cas que les persones aspirants no puguin acreditar
documentalment la possessió d’un coneixement adequat de la llengua castellana, el
procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements orals i escrits de
llengua castellana, en el nivell A2, que han de superar aquests aspirants; a no ser que
les proves selectives impliquin per si mateixes la demostració d’aquest coneixement. La
prova, si escau, s’ha de qualificar d’”apte” o “no apte”, essent necessari obtenir la
valoració d’”apte” per passar a realitzar les proves restants del procés selectiu.
b) Posseir la capacitat funcional per acomplir les tasques.
c)

Tenir complerts setze anys i no excedir, si s’escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
Només per llei es pot establir una altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació
forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública.
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d) Estar en possessió del certificat d’escolaritat, titulació equivalent o acreditar mitjançant
certificat la seva escolarització.
En cas d’invocar un títol equivalent a l’exigit, correspon a l’aspirant la seva acreditació,
mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri estatal amb competències en
matèria d’educació.
En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, han d’estar acompanyades de l’ordre
ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa
reguladora de l’homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers.
e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les
administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats
autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs
públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir
funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi
estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha de trobar-se
inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o
equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació
pública.
f)
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Tenir coneixements de la llengua catalana en el nivell A2 o equivalent (nivell bàsic de
català), acreditat mitjançant certificat de l’òrgan competent de la Generalitat de
Catalunya en matèria de política lingüística o alguna de les titulacions equivalents
d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de
coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener i l’Ordre
VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols,
diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la
Secretaria de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010. Així mateix, és
d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del
català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball
de les administracions públiques de Catalunya.
En cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del
nivell de llengua catalana exigit, hauran de superar la prova específica sobre
coneixements de la mateixa prevista a la base sisena d’aquestes bases específiques.

g) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, excepte els nacionals
dels estats de parla hispana, hauran d’acreditar coneixements de nivell Plataforma (A2)
de llengua castellana.
En cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del
nivell de llengua castellana exigit, hauran de superar la prova específica sobre
coneixements de la mateixa prevista a la base sisena d’aquestes bases específiques.
h) Estar en possessió del permís de conduir B.
PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES A L’AJUNTAMENT:
a) Termini de presentació: fins 11 de juny de 2021.
b) Les sol·licituds per participar a la convocatòria s’adreçaran a l’alcalde, i es presentaran a
l’Ajuntament de Molló (Adreça: Carrer de Sant Sebastià, 2). S’hauran de registrar d’entrada
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presencialment a les oficines municipals en horari d’atenció al públic o bé per via electrònica
a través de la seu electrònica disponible a www.mollo.cat.
c) Juntament amb la sol·licitud es presentarà: fotocòpia del DNI, Currículum vitae, fotocòpia
de la titulació i documentació acreditativa del coneixement de llengua catalana a nivell de
suficiència (nivell A2). Es pot presentar altra documentació a fi d’acreditar els mèrits.
ES VALORARÀ:
- L’experiència en administracions públiques o empreses privades realitzant funcions
similars a les d’aquest lloc de treball.
- Bona predisposició i capacitat de treball en equip.
- Cursos de formació sobre les tasques a desenvolupar.
Josep Coma Guitart
Alcalde

AJUNTAMENT DE MOLLÓ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://mollo.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

1.- JOSEP COMA GUITART (SIG) (Alcalde), 31/05/2021 08:18

