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ANUNCI  PER A LA CONTRACTACIÓ PER MÀXIMA URGÈNCIA  DE PERSONAL ADMINISTRATIU 

DE L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

L’Ajuntament de Fonollosa té la necessitat de contractar personal administratiu,  per 

procediment de màxima urgència, per tal de cobrir baixes per ILT,  fins a la reincorporació de 

les treballadores substituïdes o bé fins a la resolució del procés de selecció iniciat a tal efecte, 

segons es detalla: 

Llocs de treball:  

-  Dos administratius/ves (Lloc1 i lloc 2) 

- Un auxiliar administratiu/va (Lloc 3) 

Característiques:   

- Contracte temporal d’interinitat  fins a la reincorporació de persones substituïdes o 

fins  a la resolució de procés de selecció 

- Jornada:  

- Administratiu/va : - Lloc 1: 6 h/setmana 

          - Lloc 2: 31,5 h/setmana 

- Auxiliar administratiu/va: - Lloc 3: 37,5 h/setmana 

- Retribució bruta mensual:  

Administratiu/va: 1.572,17 euros 

Auxiliar administratiu/va: 1.110.11 euros 

- Tasques encomanades:  

Administratiu/va: Suport administratiu al personal tècnic de l’àrea de territori 

Auxiliar administratiu/va: Atenció ciutadana 

Requisits: 

1. Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que preveu l’article 57 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el del text refós de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, que regula l’accés a l’ocupació pública de nacionals d’altres 
estats. 
 
2. Haver complert 16 anys d'edat i no excedir de l'edat de jubilació forçosa. 

3. Titulació: 

Administratiu/va: Estar en possessió del títol de Batxillerat, Formació Professional de segon 

grau  o equivalent. 

Auxiliar administratiu/va: : Estar en possessió del títol d’Educació Secundària Obligatòria, 

graduat escolar o equivalent. 

4. No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 

Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats 

autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics 



 

 

C/ Església, s/n – 08259 FONOLLOSA (Barcelona) - Tel.938366005 correu-e: fonollosa@diba.cat 

per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions 

similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el qual hagués estat 

separat/da o inhabilitat/da. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se 

inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o 

equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a la ocupació pública. 

 

5. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el 

normal exercici de les funcions pròpies de la categoria  

 

6. Coneixements de la llengua catalana: Estar en possessió del certificat de català de nivell de 

suficiència, nivell C1 (abans C), expedit per la Secretaria de Política Lingüística, d’acord amb el  

decret 152/2001 de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de català i resta de normativa en 

la matèria, i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC 5511, del 23), per la qual es 

refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de 

coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística Modificada per l’Ordre 

VCP/233/2010, de 12 d'abril (DOGC 5610,del 19). 

  

7. Possibilitat d’incorporació immediata 

 

Presentació d’instàncies:  

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud al registre general de 

l’Ajuntament,  en la qual caldrà manifestar 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. 

A la instància s’haurà d’adjuntar: 

- Fotocòpia del DNI 

- Fotocòpia del títol exigit 

- Currículum vitae 

- Contractes de treball i informe de vida laboral  

- Fotocòpia dels mèrits que es puguin acreditat 

Termini de presentació:  fins el dia 22 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores 

 

Es valorarà: 

 

- L’experiència en administracions públiques realitzant funcions similars 

- Titulacions superiors a les demanades que estiguin relacionades amb els lloca a cobrir 

- Cursos de formació relacionats amb les tasques a desenvolupar 

Fonollosa, signatura electrònica 

L’Alcalde, 

 

Eloi Hernàndez i Mosella 
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