ANUNCI
Per Decret de la Presidència 419/2017, de 29 de Juny de 2017, es va acordar el
següent:
“RESOLC :
PRIMER.- CONTRACTAR com Agent Cívic al Sr. E.P.M, amb DNI xx.xxx.268V.
SEGON.- El model de contractació i les clàusules són les que a continuació es relacionen:
Model de Contractació : Contracte d’interinitat fins a proveir definitivament la plaça 5.2.a de la
plantilla de personal laboral de l’EMD de Valldoreix.
Data d’inici: 1 de juliol de 2017.
Jornada: jornada complerta de 37:50 hores/setmanals de dilluns a divendres.
Horari:
De 9:00 a 13:30 hores i de 16:00 a 19:00 hores.
Retribució: Les retribucions i conceptes salarials seran els que corresponen al lloc de treball
d’Agent Cívic, assimilats al personal funcionari, i que té estipulats en la relació de llocs de
treball d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, d’acord amb la normativa
vigent de la Funció Pública:
Nòmina Mensual

Retribucions

Sou base (C1)

727,23.-€

Complement destí ( nivell 12)

262,68.-€

Complement específic

716,31.-€

Complement específic jornada partida

153,78.-€

Paga extra
Sou base (C1)

628,53.-€

Complement destí (nivell 12)

262,68.-€

Complement específic

716,31.-€

Complement específic jornada partida

153,78.-€
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TERCER.- APROVAR i CONSTITUIR la borsa de treball d’Agent Cívic amb la relació d’aspirants
que ha superat el procés de selecció i que no ha obtingut la major puntuació.

ASPIRANTS PROPOSATS PER CONSTITUIR LA BORSA DE TREBALL
D’UN/A. AGENT CÍVIC
Nº Instància

DNI

Puntuació
Total

21/04/2017

1601

xx.xxx.772G

31,30

13/04/2017

1517

xx.xxx.1243X

24,50

Data Presentació
Instància

Aquesta borsa de treball es regirà pel que disposa la base onzena de la convocatòria per a la
contractació en règim laboral i temporal en la modalitat d’interinitat fins a convocar la plaça
d’un/a. Agent Cívic de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix.
QUART.- Notificar l’esmenta resolució al Sr. E.P.M.
CINQUÈ.- Publicar l’esmentada Resolució en el BOP de Barcelona.

El que es notifica per la seva publicació.
Valldoreix, 25 de juliol de 2017
EL PRESIDENT
Sr. Josep Puig Belman
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