EDICTE

Per acord de la Junta de Govern del 28 de maig de 2015, es vol procedir a la
contractació d’un/a auxiliar pel servei de circulació comunal.
Els requisits per accedir al lloc de treball són els següents :
* Nacionalitat andorrana o que faci tres anys com a mínim que la persona
resideix al Principat i que la residència sigui vigent en el moment de
presentar-se a l’edicte.
* Edat compresa entre els 18 i els 40 anys.
* Posseir, com a mínim el títol acreditatiu de graduat escolar o equivalent.
Es valorarà tenir el títol de batxillerat o una formació professional.
* Tenir, com a mínim, coneixements lingüístics de nivell A de català. Es
valorarà estar en possessió del nivell B.
* Posseir el permís de conduir de la classe B1, es valorarà estar en
possessió d’altres categories.
* Acreditar, mitjançant informe mèdic d’un facultatiu degudament autoritzat
per a exercir a Andorra, no patir cap malaltia o lesió física o psíquica que
pugui impedir el desenvolupament de l’activitat professional d’agent de
circulació comunal.
* No tenir antecedents penals per delictes dolosos ni haver estat separat
del servei de cap administració pública, en els darrers cinc anys, mitjançant
expedient disciplinari.
Les persones interessades en aquesta plaça han d’adreçar una sol·licitud al
Departament de Gestió i Desenvolupament Humà, acompanyada d’un currículum
vitae, dels documents acreditatius corresponents, del certificat d’antecedents
penals, del permís de conduir, del certificat mèdic oficial, còpia del passaport i/o
permís de treball, i d’una declaració jurada de no haver estat acomiadades de
forma ferma de cap administració andorrana com a conseqüència d’un expedient
administratiu, de no estar incapacitades civilment i de no tenir deutes envers els
organismes oficials andorrans, abans de les 15 hores del dia 2 de juliol de 2015.
Així mateix, es pot consultar el plec de bases a l’adreça www.ordino.ad, o bé
trucant al Departament de Gestió i Desenvolupament Humà.
Tot el que es fa públic per a coneixement general.
Ordino, 1 de juny de 2015

Bonaventura Espot Benazet
Cònsol major

La Placeta 1 · AD300 Ordino · Principat d’Andorra
Tel. 878100 · Fax 878143 · A/e comu@ordino.ad

PLEC DE BASES
LLOC AUXILIAR DE CIRCULACIÓ COMUNAL

Proves selectives:
1- PROVA CULTURAL I PROFESSIONAL (prova eliminatòria)

Tipus d’ocupació : Funcionari/Agent de l’administració de caràcter indefinit
Categoria: Auxiliar
Grup: C
Nivell: 4
Salari: 1.150€/bruts /mes (base retributiva + complement específic + complement per torn) +
complement nocturnitat 12€/nit
Horari: 6 dies de treball de 8 hores + 3 dies de festa. Torns de mati, tarda i nit.
Aquests torns són susceptibles de ser modificats per necessitats del servei

Consistirà en respondre un qüestionari tipus test sobre:
- la Llei 8/2005, de 21 de febrer dels agents de circulació comunals
- la llei del Codi de la circulació
- institucions andorranes
- institucions d’àmbit parroquial així com carrers de la parròquia, llocs
emblemàtics i autoritats
2- LLENGUA CATALANA (prova eliminatòria)

Requisits:
Les condicions que es tindran en compte per a l’atribució de la plaça són les
següents

Tots els candidats que no hagin acreditat posseir el certificat de nivell A de
català hauran de superar una prova d’aquest nivell
3- PROVES FISIQUES (prova eliminatòria)

* nacionalitat andorrana o que faci tres anys com a mínim que la persona resideix
al Principat i que la residència sigui vigent en el moment de presentar-se a
l’edicte.
* Edat compresa entre els 18 i els 40 anys.
* Posseir, com a mínim el títol acreditatiu de graduat escolar o equivalent. Es
valorarà tenir el títol de batxillerat o una formació professional.
* Tenir, com a mínim, coneixements lingüístics de nivell A de català. Es valorarà
estar en possessió del nivell B.
* Posseir el permís de conduir de la classe B1, es valorarà estar en possessió
d’altres categories.
* Acreditar, mitjançant informe mèdic d’un facultatiu degudament autoritzat per a
exercir a Andorra, no patir cap malaltia o lesió física o psíquica que pugui impedir
el desenvolupament de l’activitat professional d’agent de circulació comunal.
* No tenir antecedents penals per delictes dolosos ni haver estat separat del
servei de cap administració pública, en els darrers cinc anys, mitjançant expedient
disciplinari.
Funcions :
- Ordenar i regular la circulació dins el nucli urbà, d’acord amb les normes del
Codi de circulació. Les persones amb la condició d’auxiliar només poden
estendre atestats d’infracció en casos d’estacionament prohibit
- Informar immediatament els superiors dels fets esdevinguts que puguin afectar
les competències del Servei de Circulació i davant dels quals no hagi pogut actuar
directament per motiu de càrrec..
- Custodiar béns, serveis, instal.lacions i dependències comunals.
- Qualsevol altra actuació ordenada pels seus comandaments en el marc que
estableixi la legislació vigent i la reglamentació comunal del servei.

a- velocitat: córrer 50 mal màxim de les possibilitats.
b- Resistència: córrer 1.000m en el mínim temps possible. Es
podrà alternar carrera i marxa
4- PROVES PSICOTECNIQUES(prova eliminatòria)
- personalitat
- intel·ligència i capacitat conceptual
5- ENTREVISTA

