Dijous, 31 d'octubre de 2013
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Consell Comarcal d'Osona
ANUNCI
Per resolució de Presidència del dia 18 d’octubre de 2013, s’han aprovat les bases i s’ha convocat la selecció d’un lloc
de treball de tècnic de turisme, agent d’ocupació per al desenvolupament local, escala d’administració especial,
subescala tècnica, equivalent al subgrup A2 (abans grup B) a efectes de titulació.
La persona que resulti seleccionada haurà de subscriure un contracte de treball de durada determinada, subjecte a
règim laboral, pel període d’un any, però en el benentès que la contractació de la persona seleccionada únicament es
realitzarà si finalment es disposa de la subvenció que aquest Consell ha sol·licitat al Servei d’Ocupació de Catalunya de
la Generalitat de Catalunya, dins del programa per al desenvolupament local i d’ocupació, publicat al DOGC núm. 6454,
de 5 de setembre de 2013.
El termini per presentar sol·licituds serà de deu dies hàbils a partir de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona.
Els candidats que presentin sol·licitud i no acreditin el coneixement dels idiomes català i/o castellà hauran de realitzar
una prova de nivell el dia 29 de novembre de 2013, a les 9 hores, a la seu del Consell Comarcal. La resta d’aspirants i
els que superin les proves d’idiomes català i/o castellà, si s’escau, el dia 2 de desembre de 2013, a les 9.30 hores, a la
seu del Consell Comarcal d’Osona, hauran de realitzar una prova pràctica que consistirà en la resolució, en el temps
que determini el tribunal, d’un o diversos supòsits pràctics relacionats amb les comeses del lloc de treball. També hi
haurà una prova d’idiomes, que consistirà en mantenir una entrevista en anglès i en francès.
Així mateix, les bases de la convocatòria disposen que el Tribunal que realitzarà les proves estarà format pels membres
següents:
Titular: Sra. Georgina Pérez i Riera, tècnica de comunicació i promoció de ciutat de l’ajuntament de Manlleu
Suplent: Sra. Sandra Fumaña Casals, tècnica de turisme del Consell Comarcal d’Osona.
Titular: Sra. Anna Mayans Masoliver, cap de l’àrea de Serveis personals i suport jurídic.
Suplent: Sr. Valentí Costa i Casademunt, cap de l’àrea econòmica del Consell Comarcal d’Osona
Titular: Sr. Jaume Manau i Terrés, secretari del Consell Comarcal d’Osona. Suplent: Sr. Ramon Rovira Lorenzo,
administratiu del Negociat de Secretaria del Consell Comarcal d’Osona.
Es fa públic pel seu general coneixement i als efectes del que estableix l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

CVE-Núm. de registre: 022013026110

Vic, 21 d’octubre de 2013
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