Expedient 893/2019

En data 16 de desembre de 2019, la Sra. Immaculada Gallardo Pérez, administrativa de
l’Ajuntament de la Secuita va causar baixa.
En data 18 de desembre de 2019 la Sra. Gallardo va comunicar la possibilitat que aquesta baixa
sigui de llarga durada, per la qual cosa des de l’Ajuntament es considera el fet de contractar una
persona que pugui substituir a la Sra. Gallardo mentre duri la seva baixa.
L’Ajuntament de la Secuita no disposa, hores d’ara, d’una borsa de treball que pugui cobrir la
necessitat sobrevinguda i, tenint en compte que no és possible dur a terme un procés de
selecció ordinari, cal la contractació urgent d’una persona.

Primer.- Iniciar el procés de contractació d’una persona per tal que substitueixi a la Sra.
Immaculada Gallardo Pérez mentre aquesta estigui de baixa.
Segon.- Les persones interessades hauran de presentar una instància a l’Ajuntament indicant el
seu interès en aquesta substitució i aportant en tot cas el seu curriculum i vida laboral. El
termini per a la presentación d’instàncies serà el dia 3 de gener de 2020 a les 13.30 hores.
Tercer.- La titulació mínima requerida és: títol de batxillerat, FP II. Cicle formatiu de grau o
equivalent. S’ha de disposar també del certificat de nivel de suficiència (C1) o equivalent per
acreditar el nivel de català. Es valorarà l’experiència en llocs similars a l’adminstració pública.
Quart.- Les tasques a realitzar seran de tipus administratiu i d’atenció al públic. Es valorarà
l’experiència en llocs similars a l’administració pública i els coneixements en l’ús de l’ordinador i
del sistema operatiu, navegació i comunicación en el món digital i ofimàtica (nivel avançat).
Cinquè.- Per tal que el major nombre de persones s’assabenti d’aquesta possibilitat de
contractació es farà anunci al tauler de l’ajuntament, a la pàgina web de l’ajuntament i a l’ebando.

Eudald Roca Gracia
Alcalde

Codi Validació: JNKJFGZ4YG9PRWS59GEEHSKNW | Verificació: https://lasecuita.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

RESOLC

Número: 2019-0243 Data: 18/12/2019

Per tal de poder contractar a partir del dia 13 de gener de 2020.
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