PLAÇA TEMPORAL DE TÈCNIC EN ENERGIA I PATRIMONI NATURAL PER BAIXA DE
MATERNITAT
Condicions que han de tenir tots els aspirants:
1. Tenir la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l’article 57 de la
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic
Bàsic de L’Empleat Públic.
2. Tenir la capacitat funcional per l’acompliment de les tasques.
3. Tenir setze anys o més i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació
forçosa. Únicament per llei podrà establir
establir-se
se una altra edat màxima, diferent de
l’edat de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública.
4. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol
de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les
Comunitats Autònomes, ni trobar
trobar-se en
n inhabilitació absoluta o especial per
ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de
funcionari, o per exercir funcions similars a les que feia en el cas del personal
laboral, en què haguès estat separat o inhabilit
inhabilitat.
at. En el cas de ser nacional d’un
altre Estat, no trobar-se
trobar se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès
a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos
temes l’accés a l’empleat públic.
5. Tenir la titulació d’Enginyer Tècnic, diplomat o graduat.
6. Certificat de nivell C de Català.
7. Permís de conduir B i vehicle propi.
8. Coneixements d’Informàtica a nivell d’usuari.
9. Coneixements acreditats en estalvi i eficiència energètica, energies renovables i
medi ambient.
10. Coneixements
eixements de la comarca del Garraf.
11. Habilitats de comunicació i d’interrelació amb les Administracions públiques.

Mèrits que es valoraran en el procediment de selecció:
selecció
a) Formació:
- Tenir títol superior a l’exigit en la convocatòria: 5 punts.
- Per cada curs de
de formació o perfeccionament: 0,5 punts.
En conjunt, la puntuació global assignada per formació no pot excedir de 10
punts.
b) Experiència:
-

Per cada mes d’experiència en llocs similars a qualsevol de les
Administracions Públiques: 0,20 punts.
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-

Per cada mes d’experiència
d’experiència en llocs similars a qualsevol empresa del sector
privat: 0,10 punts.
En conjunt, la puntuació global assignada per experiència no pot excedir de
20
0 punts

Termini de presentació de sol·licituds:
-

El termini finalitzarà el proper 05 d’abril de 2016 a les 14h.

Presentació de sol·licituds:
-

S’haurà
haurà de presentar instància al registre de ll’Agència
Agència de Desenvolupament
Econòmic del Garraf, a ll’Av.
Av. Cubelles 88, 2ª planta de Vilanova i la Geltrú,
acompanyada del currículum degudament acreditat.

Altres:
-

Els currículums rebuts formaran part de la borsa de treball de l’Agència
l
de
Desenvolupament Econòmic del Garraf.

Vilanova i la Geltrú,, 23 de març de 2016.

Av. de Cubelles, 88, 2ª | 08800 Vilanova i la Geltrú | Tel. 34 938 100 722 | NIF: Q 0801811 A | www.nodegarraf.cat

