
 

 

 

 

 

EDICTE 

 

Es posa en coneixement que l’Ajuntament de VALLFOGONA DE BALAGUER obre 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA per cobrir un lloc de treball -vacant: 
Peó  de serveis varis /–Categoria professional: peó/equiparat a Grup E, nivell complement 
de destí, 14.  
CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ I SELECCIÓ. 
-Lloc de treball, -Peó de la  brigada de serveis municipals. 
-Tasques, les pròpies de serveis i obres de la brigada municipal. 
-Categoria professional: peó/ equiparat a /Grup E, nivell complement de destí, 14.  
-Tipus de contracte: contracte laboral, inicialment durada d’un any en període de prova, 
i, si escau, contractació indefinida. 
-Jornada: 
Ordinària de dilluns a divendres, horari/s el de la brigada segons temporada i total de 37,5 
h/setmanals. 
Extraordinària, un cap de setmana al mes de guàrdia/compensat en els matins del dilluns 
del cap de setmana següent lliure i disposició de col.laboració organitzativa en  els dies 
de les Festes Majors de Vallfogona. Les hores extraordinàries seran compensades en 1,50 
h x hora de jornada laboral.  
-Retribució mensual neta: 1.200,00 € (sou net, 14 pagues). 
 
Forma de selecció: Delegar l’evaluació dels aspirants en un CENTRE DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL/Col.laborador homologat del SOC i Departament d’Empresa i 
Coneixement, que haurà d’emetre INFORME FINAL D’AVALALUACIÓ. 
 
Criteris d’avaluació:  
-Test psicotècnic 
-Test de cultura general bàsica i coneixement del municipi. 
-Competències, sobre coneixements (cursos formació professional) i habilitats en el lloc 
de treball (experiència). 
 
Òrgan de selecció: Comissió formada per president, dos vocals: encarregat de serveis i 
tècnic municipal, i secretari (amb veu i sense vot), mitjançant entrevista personal dels tres 
primers candidats dels aspirants seleccionats en l’INFORME FINAL D’AVALUACIÓ. 
 
-INFORMACIÓ pública d l'oferta mitjançant edicte en el B.O.P. i taulell d'edictes de 
l'Ajuntament i web Vallfogona.net. 
 
Els aspirants han de reunir els requisits següents: 

a) Tenir nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l’.art 57 del text refós 
de la llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per R.D. legislatiu 5/2015, 
de 30 d’octubre. 

b) Posseir la capacitat funcional per acomplir les tasques. No patir cap malaltia o 
limitació física o psíquica que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies del lloc 
de treball. 



 

 

c) Tenir complerts divuit anys i no excedir, si escau, l’edat màxima de jubilació 
forçosa. 

d) No haver estat inhabilitat, sanció disciplinària i/o separat del servei de qualsevol 
de les administracions públiques. 

e) Estar en possessió del títol de: graduat en educació secundaria obligatòria o 
certificat d’escolaritat. 

f) Estar en possessió del certificat de nivell bàsic de Català (A2) o equivalent. 
g) Estar en possessió del permís de conduir de la classe B. 

 
Presentació de sol·licituds: 
Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud al registre general de 
l’Ajuntament, manifestant que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions de 
capacitat i requisits a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació de 
sol·licituds. 
 
La presentació es podrà fer pels següents mitjans: 
a) Telemàtica: a través del portal tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Vallfogona de Balaguer. 
b) Presencial: les sol·licituds podran presentar-se a les oficines següents: 
 
Lloc Horari  
Ajuntament de Vallfogona de 
Balaguer. C/ Major 29. OFICINES 
ADMINISTRATIVES 

De dilluns a divendres hàbils de 
les 9:00 hores a les 14:00 hores. 

 

 
Les sol·licituds es presentaran conforme al model que estarà a disposició dels interessats 
en aquestes oficines, i a la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
A la instància s’haurà d’adjuntar: 
• Fotocòpia del DNI o passaport. 

• Currículum, vida laboral i mèrits que es vulguin acreditar. 
• Fotocòpia de la titulació requerida. 
• Fotocòpia carnet de conduir. 
• Fotocòpia dels mèrits que es vulguin acreditar. 
• El nivell bàsic A2 de Català, s’acredita amb  la titulació d’ESO i/o EGB, o 

certificat de la Direcció Gral. De política lingüística. 
  
El termini de presentació de les sol·licituds fineix a les 14 h. del dia 18 de març de 2020. 

Vallfogona de Balaguer, 28 de febrer de 2020 

L’ALCALDE, 
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