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AJUNTAMENT DE CORBERA D’EBRE

Anunci
BASES PLA D´OCUPACIO LOCAL I BORSA DE TREBALL PER A EXERCICIS
2019 – 2020.
1r. Objecte.- Les presents bases tenen per objecte regular el règim de
contractacions de personal de brigada i borsa de treball per als exercicis de 2019 i
2020 , per a la realització de treballs temporals ( màxim 6 mesos ) i substitucions.
Amb aquest Pla es busca cobrir:
.- peons obra, neteja, jardineria, manteniment i recollida de brossa.

Per tal de poder ser beneficiaris d´aquest Pla les persones interessades hauran
de reunir els següents requisits:
.- Haver transcorregut més de dos mesos des de la finalització del darrer
contracte de treball o haver treballat menys de 8 mesos durant el darrer any
natural.
.- Tenir carnet de conduir tipus B.
3ª Procediment de selecció.
S´obrirà un termini de presentació de currículums de 7 dies naturals, d´acord amb
el model d’instància que s´incorpora a aquestes bases d´annex 1. Finalitzat el
termini els candidats seran convocats a una entrevista que realitzarà el tribunal.
4rts.- Mèrits a valorar.
Es valorarà:
Primer.- Experiència en llocs de treball similars que s´haurà d´acreditar . Fins a 5
punts
Segon .- Formació complementaria directament relacionada amb el lloc de treball.
Fins a 1 punt.
Tercer.- Experiència com a tractorista. Fins a 1 punt.
Quart .- Entrevista del candidat/a. Fins a 3 punts.
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2ª Requisits .-
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5e.- Tribunal.
President.- El tècnic municipal.
Vocal.- Un tècnic/a del Consell Comarcal.
Vocal.- Un tècnic/a del Consell Comarcal.
Secretari.- El de l’Ajuntament o personal en qui delegui.
6è.- Borsa de treball.Amb els resultats del tribunal degudament aprovats per òrgan competent de l
´Ajuntament es farà pública una llista ordenada en funció de la puntuació
obtinguda que farà les funcions de borsa de treball per substitucions i llocs
temporals de la brigada fins al mes de desembre de 2020.
Els candidats podran renunciar per una sola vegada conservant l´ordre establert
en la borsa. Els candidats també conservaran l´ordre en tant no hagin treballat per
l´Ajuntament el màxim de 6 mesos que es fixa en les bases. El fet de participar en
la convocatòria comporta l´acceptació d´aquestes bases.
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