ANUNCI
Convocatòria provisió temporal amb CONTRACTE DE RELLEU de la plaça de
peó de Brigada municipal d’obres i manteniment , de la plantilla laboral del
municipi de Ribes de Freser
En data de novembre l’alcalde de l’ajuntament de Ribes de Freser va aprovar l’inici
del procediment i les Bases que han de regir la convocatòria del concurs de mèrits per
a la provisió amb caràcter de duració determinada per tal de substituir al treballador
que accedeix a la jubilació parcial fins a la jubilació definitiva de la plaça DE LA
BRIGADA DE MANTENIMENT i OBRES , codi AE-BO-2 amb les següents
característiques :
TITULACIÓ REQUERIDA :. Graduat escolar, graduat en Educació secundària
obligatòria, FP1 o equivalent.
JORNADA LABORAL Dedicació de 85% ( 32 hores setmanals) sobre la jornada
total 37.5h en torn de jornada partida de mati de i tarda, i de caps de setmana
RETRIBUCIÓ, en funció de les taules de retribució de la plantilla aprovades amb el
pressupost de l’ajuntament.
CONDICIONS DE LA CONTRACTACIÓ : Contractació de duració de terminada , fins
a la jubilació de definitiva del titular , prèvia la superació d’un període de prova de 3
mesos.
REQUISITS: Estar inscrit a l’atur i els previstos a les Bases de la convocatòria
SISTEMA DE SELECCIÓ : Concurs de mèrits que es completarà amb una entrevista i,
opcionalment i a criteri del Tribunal, una prova teòrica
PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES Les persones interessades, que compleixen els
requisits per accedir a la plaça (Base 2ª de la convocatòria) en el període de 20 dies
naturals comptats des de l’endemà de la primera publicació d’aquest anunci, podran
presentar instància, acompanyada del seu currículum vitae documentat, en el Registre
General de l’Ajuntament, en el model normalitzat .
Amb la instància s’hauran d’acompanyar, necessàriament, aquells documents que
els aspirants considerin necessaris per a la seva valoració acord amb la plaça i que
figurin identificats en el currículum. No es valoraran aquells extrems que no estiguin
documentats.
L’horari del Registre General de l’Ajuntament de Ribes de Freser , on es podran recollir
les Bases i la instància normalitzada, és de 9 a 14 h de dilluns a divendres i els dijous
i de 16.30 a 19h.
Ribes de Freser a 8 de novembre de 2010

Marc Prat Arrey
alcalde

INSTÀNCIA PER PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA
PROVISIÓ MITJANÇANT CONTRACTE TEMPORAL DE RELLEU, FINS A LA SEVA PER A
COBRIR UNA PLAÇA DE PEO DE BRIGADA DE MANTENIMENT I OBRES CODI, AE-BO-02,
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
1.- DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i Cognoms

DNI

Domicili ( carrer o plaça )

Població

Núm.

Codi postal

Pis

Porta

Telèfon

2.- FETS I MOTIVACIÓ DE LA PETICIÓ

1.- Que ha tingut coneixement de la convocatòria esmentada a l’encapçalament, i posterior
contractació en les condicions previstes a les Bases, en règim laboral.
2.- Que compleix tots i cada un dels requisits exigits per participar en la convocatòria (Base
segona ), i accepta les condicions previstes a les Bases.
3.- SOL·LICITUD
Prendre part en la convocatòria i que s'admeti aquesta sol·licitud, acompanyada de la
documentació acreditativa dels mèrits al·legats, i en particular de la que es detalla.

A Ribes de Freser ,a

d’

de 2010

Signatura:

4.- DOCUMENTS NECESSARIS A PRESENTAR AMB LA INSTÀNCIA

Fotocòpia DNI
Fotocòpia Títol (Base 2ª1.c)
l’INEM d’estar inscrit a l’atur i doc. annexa

Currículum Vitae, D) comprovant de

Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Ribes de Freser
D’acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el
fitxer automatitzat del Registre de documents per al seu tractament informàtic en el procés
selectiu de referència i en aquells altres procediments de contractació que dins l’àmbit de
l’Ajuntament es considerin oportuns.
Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit
presentat en el Registre de l’Ajuntament.
En el cas que no desitgeu que les vostres dades personals formin part de la Base de Dades
esmentada, marqueu l’espai següent

DECLARACIÓ JURADA

Nom i Cognoms:
DNI:
Domicili :
Població :

Formula la següent Declaració Jurada, mitjançant la qual,
DECLARA:
Que són certes totes les dades que es consignen en la documentació presentada, que no està
inhabilitat per Sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat
per resolució disciplinaria ferma, del servei de cap Administració Pública.
I perquè així consti, signa el present document.

A Ribes de Freser , a

de

de 2010

Signat :

Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Ribes de Freser

