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Decret núm.: 280/2016 

 
Caldes d’Estrac, 30/05/2016 

 
 
Antecedents 
 
Per Decret d’alcaldia núm. 226 de 2 de maig de 2016 es va resoldre aprovar el 
següent:  
 
Convocar, amb caràcter urgent, un procés de selecció abreujat per a disposar del 
personal següent: 
- un/a peó de Jardineria: 

 Requisits: 
o Estar inscrit/a al SOC com a demandant d’ocupació 
o Titulació mínima: ESO o certificat d’escolaritat 
o Haver participat al programa formatiu i ocupacional “Fent Camins”, 

organitzat per l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 
o Edat: de 16 a 25 anys 

 La contractació del peó de Jardiner es durà a terme un cop finalitzat el 
programa formatiu “Fent Camins”. 

 Duració del contracte: 3 mesos a ½ jornada. 
 
El dia 20 de maig de 2016 va finalitzar el termini per a la presentació de sol·licituds de 
currículums vitaes i els informes de vida laboral acompanyat dels certificats 
acreditatius, tal i com es deia en l’anunci. 
 
Legislació aplicable 
 
Article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals.  
 
RESOLC 
 
Primer.- Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu 
que es tramita, d’acord amb el detall següent: 
 

 Aspirants admesos amb el núm. d’ordre i Registre d’Entrada següents: 
 

Núm. Núm. RE DNI aspirant 

1 1671 .....448S 

2 1724 .....954G 

3 1754 .....574V 

4 1806 ...112W 

5 1828 .....007G 

6 1829 .....008M 

7 1877 .....751 

8 1927 .....349F 
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Segon.- Convocar els aspirants a peó de jardineria a una entrevista el dia 1 de juny, a 
les 10:00h, a l’Espai Jove de Caldes d’Estrac (Carretera Nacional II, Km. 654 – al 
costat del Poliesportiu Municipal) per tal d’iniciar el programa formatiu – ocupacional 
“Fent Camins”, requisit indispensable per a la cobertura de la plaça laboral de peó de 
jardineria, que serà efectiva a partir del mes de setembre, posterior al programa 
formatiu. 
 
Ho mano i signo a Caldes d’Estrac, el dia 30 de maig de 2016. 
 
 
L’Alcaldessa 
 
 
 
Rosa Pou Baró 

En prenc coneixement 
La Secretaria- Interventora 
 
 
Montserrat Baulas Bordes 
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