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Àrea / Unitat

Àrea d'Alcaldia, Serveis Centrals, Economia i Promoció de la 
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Recursos Humans
MCA  
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Document

PER10S18H
Expedient

 11874/2016
Data

28-09-2016

Segell

ANUNCI

PROCÉS SELECTIU D'UN/A OFICIAL MECÀNIC

L'Ajuntament del Prat de Llobregat convoca el procés per a la contractació laboral 
temporal d'UN/A OFICIAL MECÀNIC (especialista en reparació i manteniment del parc 
mòbil). El termini de presentació d'instàncies finalitzarà el dia 13 d'octubre de 2016.

Les sol·licituds i la documentació exigida es poden presentar en forma presencial, 
telemàtica i per correu administratiu.

Les funcions a desenvolupar són:

1. Conducció de vehicles
2. Coneixement de la mecànica i funcionament dels vehicles, muntatge i 

desmuntatge de les peces.
3. Reparació de les avaries més freqüents
4. Manteniment del parc mòbil municipal.
5. I d'altres que se li puguin encomanar

Els requisits són:

a) Ser ciutadà/na espanyol/a o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o dels 
estats en el quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i 
ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res, en els 
termes que indica la legislació vigent. En el cas d’estrangers/res s’haurà d’acreditar el 
domini de la llengua oficial de l’Estat espanyol.

També podran ser admesos/ses el cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant 
dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, 
sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, així com els seus descendents i els 
del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys 
o majors d'aquesta edat dependents.

Assumpte

Anunci OTG - Exp. 11874/2016 - Procés selectiu 
d'UN/A OFICIAL MECÀNIC

Persona interessada de l'expedient

Ajuntament del Prat de Llobregat
Recursos Humans



| C. del Centre, 26-30, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G

2/2

També podran ser admesos/ses els/les nacionals de països  diferents als que formen part de 
la Unió Europea, els/les quals hauran d'aportar permís de residència i treball, d'acord amb 
la normativa vigent.

b) Haver complert 16 anys d’edat i no superar l'edat de jubilació.

c) Posseir el títol de graduat escolar, graduat en ESO, formació professional de primer 
grau o equivalent o superior,  o estar en condicions d'obtenir-lo dintre del termini de 
presentació d'instàncies per prendre en aquest procés selectiu. En el supòsit de presentar 
un títol equivalents als exigits, s'haurà d'adjuntar un certificat de l'òrgan competent que 
n'acrediti l'equivalència.

Els/les nacionals dels Estats membres de la Unió Europea o d'altres estats diferents hauran 
d'acreditar el reconeixement del seu títol oficial per l'estat espanyol, de conformitat amb la 
normativa vigent en la matèria.

d) No patir cap malaltia o situació física i/o psíquica que impedeixi el normal 
desenvolupament i exercici de les funcions corresponents.

e) No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici d'ocupacions o càrrecs 
públics ni haver estat separat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap 
administració pública.

Si es tracta de persones amb nacionalitat d'altres països hauran d'acreditar que no es 
troben sotmeses a sanció disciplinària ni condemna que impedeixi, en el seu Estat, l'accés 
a la funció pública.

f) Haver satisfet els drets d'examen per aquesta convocatòria que es fixen en 10€. 
Només es tornaran si l'aspirant no és admès/sa per manca dels requisits en aquesta 
base.

g) Posseir els permisos de conduir B i C.

El Prat de Llobregat, 28 de setembre de 2016.


