
ANUNCI

Per decret d’alcaldia núm. 251/2017, de 9 d’agost de 2017, s’ha ampliat el 
termini de presentació d’instàncies per a la borsa de treball d’Ajudant de 
cambrer per La Sala,  establert a la base reguladora número 5 de les bases 
aprovades segons decret d’alcaldia 201/2017,de data 3 de juliol  de 2017, la 
resta de bases es mantenen intactes.

“El  nou  termini  se  presentació  d’instàncies  és  de  VINT  dies  hàbils 
comptats a partir d l’endemà del dia de la publicació de la convocatòria, al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i de la pàgina web municipal”

____________

Requisits:

3.1.  Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea 
o la  dels estats als quals,  en virtut  de tractats internacionals subscrits per la Unió 
Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. 

També seran admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant 
dels espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o 
dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i 
ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol 
que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i  
els descendents siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a 
càrrec dels seus progenitors.

En  qualsevol  cas,  els/les  aspirants  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han 
d’acreditar documentalment la seva nacionalitat.

Els/les  aspirants  que no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  hauran de demostrar  un 
coneixement adequat de castellà i català, tant en l’expressió oral com en l’escrita.

3.2.  Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa. 

3.3.  Estar en possessió del certificat d’escolaritat.

3.4. Nivell bàsic (A) de coneixements de llengua catalana de la Secretaria de Política 
Lingüística o equivalent.

3.5.  No  patir  cap  malaltia  o  limitació  física  o  psíquica  que  impedeixi  complir  les 
funcions corresponents a la plaça convocada

3.6.  No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 
administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats 
autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs 
públics per resolució judicial, per exercir funcions similars a les que desenvolupaven, 



del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat no ha 
de  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  termes, 
accedir a l’ocupació pública.

3.7. Estar en possessió del carnet de Manipulador d’aliments.

Sant Salvador de Guardiola, a data de signatura electrònica

L’alcalde accidental

Manel Garcia Soriano.
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