
                                                     

EDICTE

Es fa pública la següent concurrència aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 2019-0169 de data 6 de 
maig de 2019, per les necessitats del servei i amb caràcter d’urgència es necessari de contractar 
personal  d’estiu-2019  per  ocupar  TRES  PLACES  d’AUXILIAR  DE  GERIATRIA  PER  LA 
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA “MAS VELL” D’AGRAMUNT mínim necessària,  i  amb possibilitat 
d’ampliar places en funció de les necessitats del servei:  

Llocs de treball: TRES PLACES mínim necessàries,  i  amb possibilitat  d’ampliar  places  en 
funció       de les necessitats del servei  

Classe:              PERSONAL DE LA RESIDÈNCIA GERIATRICA “MAS VELL” D’AGRAMUNT 
Categoria professional:  Administració especial, AUXILIAR DE GERIATRIA
Contractació: laboral temporal per a servei determinat
Dedicació: PLAÇA: TEMPS COMPLERT    
Horaris:                          Depenen del torn a cobrir
Durada:  3 mesos, prorrogables en funció de les necessitats del servei  
 
Condicions dels aspirants: 

- Major d’edat
- Cicle Formatiu de Grau Mitja en atenció sociosanitària o en atenció a persones en situació de 

dependència, titulació superior, o bé titulació equivalent.
- No patir cap malaltia que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball. 
- No haver estat acomiadat per mitjà expedient disciplinari de qualsevol de les administracions 

públiques.
- Es valorarà positivament l’experiència, la flexibilitat horària i el treball en cap de setmana.   

Valoracions:

- Experiència: tasques en residències geriàtriques  
- Cursets relacionats amb les tasques a desenvolupar
- Altres valoracions: experiències en tasques similars i altres cursos 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Els  interessats  hauran  de  presentar  les  sol·licituds  per  a  la  concurrència  des  de  la  publicació 
d’aquesta resolució al taulell d’edictes i finalitzarà el proper dia  de 24 de maig de 2019. 

Es presentaran al registre general de l’Ajuntament en horari d’oficina i s’adjuntarà a la sol·licitud  la  
documentació següent:

- Fotocòpia del DNI
- Documentació acreditativa de les condicions específiques dels llocs de treball
- Currículum vitae

Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds  es resoldrà la present concurrència en un 
termini màxim del dia 14 de juny de 2019, tenint en compte el següent:

- Valoració del currículum presentat
- Entrevista personal amb cadascun dels aspirants que versarà sobre el currículum i tasques a 

desenvolupar.

Per realitzar l’entrevista amb cadascun dels aspirants se’ls citarà oportunament.
Els interessats podran utilitzar el model de sol·licitud normalitzat que hi ha a les oficines municipals i a  
la Seu electrònica.””

El que es fa públic
Agramunt, a la data de la signatura electrònica

L’alcalde, 
Bernat Solé i Barril
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