per cobrir temporalment fins a 31 de desembre de 2019
UNA plaça de conserge del pavelló municipal:
Condicions de treball:
PERIODE DE CONTRACTACIÓ:
JORNADA DE TREBALL:
de setmana
RETRIBUCIÓ:
conceptes inclosos

temporal fins a 31 de desembre de 2019,
15,00 hores setmanals, a realitzar els caps
600,72 €/ bruts/mensuals per tots els
festivitat i nocturnitat. Amb dret a dues

pagues extres
anuals.
Sol·licituds:
Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud a les oficines
municipals, tenint temps per fer-ho fins a les 14,00 hores del dimecres dia 13 de
febrer de 2019.
A la sol·licitud s’hi ha d’acompanyar obligatòriament els documents que es
relacionen a les bases reguladores del concurs i que acreditin el compliment dels
requisits exigits, cas de no presentar-se donarà lloc a ser exclosos del concurs.
A la sol·licitud també s’hauran d’adjuntar els justificants acreditatius d’aquelles
circumstàncies que s’han de tenir en compte per valorar o puntuar, que son les
indicades a les bases reguladores del concurs. En conseqüència la no presentació
d’aquests justificants no es podrà tenir en compte i no es puntuarà.
Puntuació de les sol·licituds:
Es portarà a terme pel Tribunal nomenat per l’Ajuntament d’acord amb el que es
determina a les bases reguladores del concurs tenint en compte els justificants
que s’hagin aportat.
El procediment del concurs, la contractació i demès qüestions (llista
d’espera, inici treball, etc) es recullen a les bases reguladores del concurs.
Bases reguladores del concurs: són les aprovades per la Junta de Govern de
la Corporació a la sessió del dia 23 de gener de 2019, que es poden
 recollir a les oficines municipals, o
 consultar
a
la
pàgina
web
de
l’Ajuntament:
.
www.santestevedepalautordera.cat
Aquestes bases, la convocatòria i els actes administratius derivats podran ser
impugnats pels interessats en els casos i en la manera que estableix la Llei de
règim jurídic i procediment administratiu comú.
La concurrència a aquest procés selectiu pressuposa l’acceptació íntegra de les
bases, tret que prèviament s’hagi exercit el dret d’impugnació.
Document signat electrònicament al marge.
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