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ANUNCI MUNICIPAL 
 
Vista la necessitat de reforçar el servei de Brigad a municipal de 
manera temporal, es publica la següent convocatòria : 

 

-  PEÓ BRIGADA MUNICIPAL  
 
 
1. Objecte de les bases: 
És objecte d’aquestes bases regular el sistema per accedir a aquest 
lloc de treball. 
 
 
2. Requisits dels aspirants: 
Per tal de concórrer a aquest procés selectiu, les persones 
interessades hauran de reunir els següents requisit s: 
 

� Dona amb càrregues familiars. 
� Titulació mínima: Sense titulació específica. 
� Estar empadronat al municipi de Sant Vicenç de Mont alt a 

la data de la present convocatòria. 
� Estar registrat a l’Oficina de Treball de la Genera litat 

com a demandant de feina no ocupat (DONO). 
� No ser perceptor de prestació d’atur contributiva 
� Tenir  experiència  demostrable com a netejadora (i nclou 

tasques de neteja de la via pública i/o neteja a 
domicilis, hotels o oficines). 

 
3. Presentació d’instàncies: 
Per optar al procés de selecció cal presentar instà ncia adreçada a 
l’Il·lm. Sr. Alcalde-President a les oficines de l’ Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt (C/St. Antoni,13) de dilluns a di vendres de 9 a 14 
hores,  del dia 03 al 12 de desembre 2014.  
 
Les persones que desitgin formar part del procés se lectiu, hauran de 
presentar per instància la següent documentació: 

-  Currículum Vitae 
-  Còpia compulsada dels mèrits que s’al·leguin i/o ap ortin. 
-  Fotocòpia del DNI 
-  Full d’empadronament 
-  Full DARDO  de registre al Servei d’Ocupació de Cat alunya 

 
4. Procés selectiu: 
El procés selectiu contindrà les següents fases: 
 

-  Fase de valoració curricular. 
 

-  Fase d’entrevista personal.  
 
5. Característiques del lloc de treball: 
Consultar document adjunt 
 
6. Informació pública i resolució: 
La resolució del procés es farà pública mitjançant publicació al web 
de l’Ajuntament (www.svmontalt.cat ).   
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Característiques del lloc de treball  
 

Càrrec  
PEÓ BRIGADA MUNICIPAL 
 

Categoria/nivell professional 
Grup E 

Nombre de places a 
cobrir 
1 

Breu descripció  del lloc de treball  
Funcions habituals del lloc de treball: 
-Neteja de via pública 
-Neteja de parcs i jardins 
  
Modalitat de contracte  
Obra o servei  
 

 
Durada  
3 mesos 

Jornada i horari de treball 
habitual 
Jornada complerta de dilluns a 
divendres 7h a 14.30h 

Data prevista d’incorporació  
Febrer 2015 

Retribució mensual bruta  
Segons acord establert en 
conveni 

Altres  
Es requereix disponibilitat total 
per part del/de la candidat/a per 
a incorporar-se quan sigui 
necessari. 

 
Vist i plau, 
 
MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ I CAMARASA 
ALCALDE 
 
 

 
 
 
 
Sant Vicenç de Montalt, 03 de desembre de 2014. 

 

 Data de 
l’oferta 

3/12/2014 OFERTA DE TREBALL 


