
BAN 11/2015

L’Ajuntament de Moià ha de cobrir, pel tràmit de màxima urgència, el següent lloc 
de  treball,  per  suplència  de  vacances d’estiu  de  les  treballadores  titulars  de la 
plaça:
Treballador/a familiar, en concepte de personal laboral de caràcter temporal no 
fix de plantilla, adscrit a l’Àrea d’Atenció a les persones, dedicació 50,00% de la 
jornada laboral (dilluns a divendres), grup C2, complement de destí 11, complement 
específic 273,79€, del Catàleg de Llocs de treball de la Corporació vigent, publicat 
al BOP de 14 de maig de 2015. 

El present contracte està subvencionat per la Diputació de Barcelona, d’acord al 
“Programa  complementari  de  garantia  de  la  cohesió  social”,  del  seu  règim de 
concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”.

La durada del contracte es preveu del 25 de juny del 2015 al 17 de setembre del 
2015 (ambdós inclosos). En cas de que abans o després d’aquesta data es produís 
alguna baixa mèdica que fos necessària cobrir es faria amb l’aspirant que superi 
aquesta selecció.

Requisits dels llocs de treball:
- Parlar i escriure català amb fluïdesa.
- Estar  en possessió  del  títol  de CFGM en atenció sociosanitària,  CFGM en 

Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria o equivalent.
- Tenir una experiència mínima demostrable de tres anys com a treballador/a 

familiar  a l’administració pública i/o empresa privada (aportar informe de 
vida laboral).

- Tenir el carnet de conduir B1 i vehicle propi.
- Superar una prova pràctica i/o entrevista personal.

Es valorarà:
- Titulació superior a l’exigida per la plaça.
- Formació complementària relacionada amb el sector.

Presentació  d’instàncies  i  documentació  al  registre  general  de 
l’Ajuntament:  (Caldrà aportar originals per fer la compulsa de les fotocòpies, o 
documents compulsats)

 Instància general.
 Currículum Vitae amb detall de les tasques realitzades.
 Fotocòpia DNI .
 Fotocòpies titulacions i cursos.
 Fotocòpia carnet de conduir.
 Informe de vida laboral actualitzat.

En compliment de l’establert per l’estatut de l’empleat públic vigent, es CONVIDA 
per mitjà d’aquest Ban a totes les persones que estiguin interessades en cobrir 
aquesta  plaça  a  presentar  la  sol·licitud  corresponent,  acompanyada  de  la 
documentació sol·licitada, fins el dia 25 de maig de 2015.

L’Alcalde,

Dionís Guiteras Rubio
Moià, 14 de maig de 2015
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