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EDICTE
Aquest Ajuntament ha aprovat les bases del Programa de millora de
l’ocupació per la gent jove de Santa Maria de Palautordera “Brigada Jove
2022” per les quals s’haurà de regir la contractació dels llocs de treball
següents:

LLOCS DE TREBALL

Horari

SUBALTERN ENSENYAMENT

Matins

PEÓ ELECTRICISTA

Hores
Dates aprox.
setmanals contracte

Mensualitat
bruta

20

Del 1 al 31 de juliol

639,96 €

3 Matins a la setmana

22,5

Del 1 al 31 de juliol

720,00 €

PEÓ OBRES I SERVEIS

3 Matins a la setmana

22,5

Del 1 al 31 de juliol

720,00 €

AUXILIAR CULTURA I
JOVENTUT

Flexible (inclou horari
nocturn)

20

Del 1 al 31 de juliol

639,96 €

AUXILIAR RÀDIO VITAMÈNIA

4 Matins i 1 Tarda

20

Del 1 al 31 de juliol

639,96 €

CONSERGE ESPORTS

5 Matins

20

Del 1 al 31 de juliol

639,96 €

Els principals REQUISITS són els següents:

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

4.1 Requisits generals:
1. Haver complert els 16 anys el dia del començament del contracte
i no excedir els 20 anys en la data de 30 de juny de 2022, pels llocs
de treball següents:
-

Auxiliar Ràdio Vitamènia
Conserge Esports

Els menors de 18 anys hauran de tenir el consentiment dels pares
i/o tutors per prendre part en la convocatòria.
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2. Haver complert els 18 anys el dia del començament del contracte
i no excedir els 20 anys en la data de 30 de juny de 2022, pels llocs
de treball següents:
-

Subaltern Ensenyament
Peó Electricista
Peó Obres i Serveis
Auxiliar Cultura i Joventut

3. Ser ciutadà/na espanyol/a d’acord amb les lleis vigents. Ser ciutadà/na
d’algun dels estats membres de la Unió Europea o dels estats que, en
virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats
per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També hi
poden accedir els estrangers residents legalment a Espanya, en
compliment de l’article 10.2 de la llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener i
l’article 57.4 del RD Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova
el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i aquells nacionals
d’altres països que tinguin signat un Tractat de lliure circulació de
treballadors amb la UE i ratificats per Espenya en els termes establerts
nde l’article 57.3 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. En aquest cas,
els i les joves estrangers/es que no hagin treballat amb anterioritat
hauran d’estar en disposició d’obtenir el permís de treball per poder ser
contractats de forma immediata.
4. Estar empadronat a Santa Maria de Palautordera.
5. No patir cap malaltia ni afectació per cap limitació física o psíquica que
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions
corresponents.
6. No haver treballat mai, en la data de presentació de la sol·licitud, i
mantenir aquesta situació en el moment de contractació de les persones
seleccionades.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
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7. No estar donat d’alta a cap règim de la Seguretat Social, en els termes
del Real Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.
4.2. Requisits específics:
1. Estar en possessió del Graduat en la ESO si s’opta als llocs de
treball següents:
-

Peó Obres i Serveis
Auxiliar de Ràdio
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2. Es requereix la titulació de Cicle formatiu de grau mig o de grau
superior de la família electricista en el lloc de treball següent:
-

Peó Electricista

3. No es requereix la titulació de l’ESO per accedir als llocs de treball
següents:
-

Subaltern Ensenyament
Auxiliar de Cultura i Joventut
Conserge d’Esports

Les bases de la convocatòria es troben exposades en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i a la web municipal (www.smpalautordera.cat) a l’apartat eTauler, i les instàncies es poden recollir a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o baixar
de la web municipal i presentar en el Registre general d'aquest Ajuntament.
El termini de presentació d'instàncies per prendre part en aquests processos
selectius serà fins el dia 30 de maig de 2022, a les 14 h.
L'alcalde,
Jordi Xena Ibáñez
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