Expedient: 2019/317/03.11.00 -Relacions laborals

EDICTE
Per decret d’alcaldia núm. 228/2019, de 14 de juny, s’ha aprovat convocatòria d’oferta per
cobrir temporalment diversos llocs de treball a l’Ajuntament d’Alcoletge, durant el període
d’estiu, en els termes següents:
CONVOCATÒRIA
D’OFERTA
PÚBLICA
D’OCUPACIÓ
TEMPORALMENT, DIVERSOS LLOCS DE TREBALL A
D’ALCOLETGE.

PER
COBRIR,
L’AJUNTAMENT

a) OFERTA DE PLACES:
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1. OFERTA NÚM. 1.
Lloc de treball: Auxiliar administratiu. Atenció al públic. Consultori mèdic.
Places: 1.
Tipus de contracte: D’obra o servei determinat: Substitució període vacances.
Règim de contractació: Laboral.
Període: Del 10 de juliol al 9 d’agost de 2019 (ambdós inclosos).
Dies: De dilluns a divendres
Horari: De 8 a 15 hores. 35 hores setmanals (jornada d’estiu)
Tasques principals a realitzar: Control d’accés i atenció a l’usuari del consultori,
programació de visites, etc.
Retribucions: Les corresponents al lloc de treball segons dades de la RLT aprovada,
excloent l’antiguitat.
2. OFERTA NÚM. 2.
Lloc de treball: Tècnic- Auxiliar de Cultura i Turisme d’Alcoletge.
Places: 1.
Tipus de contracte: D’obra o servei determinat: Substitució període vacances.
Règim de contractació: Laboral.
Període: Del 29 de juliol al 30 d’agost de 2019 (ambdós inclosos).
Dies: De dimecres a diumenge.
Horari: 35 hores setmanals (jornada estiu), en horari de matí i tarda, distribuït
en funció de les necessitats del servei.
Tasques principals a realitzar: Control d’accés i atenció a l’usuari del CIPGC,
Trinxeres del Tossal dels Morts i Alberg del Pelegrí, visites guiades i la resta de les
funcions previstes segons dades de la RLT aprovada.
Retribucions: Les corresponents al lloc de treball segons dades de la RLT aprovada,
excloent l’antiguitat.
b) REQUISITS PER PARTICIPAR:
Els sol·licitants hauran de reunir els requisits GENERALS i ESPECÍFICS que
s’indiquen al decret de convocatòria.
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c)

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ:
La selecció es farà per mitjà de la valoració de l’experiència professional, formació i
entrevista personal.

d) PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:
1. OFERTA NÚM. 1 (Auxiliar Consultori) : Fins a les 15 hores del dia 28 de
juny de 2019.
2. OFERTA NÚM. 2 (Tècnic Auxiliar de Cultura i Turisme): Fins a les 15 hores
del dia 19 de juliol de 2019.
Els interessats podran consultar els requisits exigits i la documentació a presentar a les
dependències municipals i a la web municipal www.alcoletge.cat
L’alcaldessa en funcions,
Ma. Lluïsa Prat Boneta
Alcoletge, juny 2019
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