
BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ  D’UN 
PEÓ DE SERVEIS MULTIPLES PER L’AJUNTAMENT DE CABRA DEL CAMP, 
AMB  CARÀCTER  DE  PERSONAL  LABORAL  TEMPORAL  (Oferta  SOC  núm. 
22585)

1. 1. Objecte de la convocatòria

L’objecte de la convocatòria és la selecció, mitjançant concurs, d’un peó de serveis 
múltiples amb caràcter temporal, amb una durada  màxima de 6 mesos.

1.2. Les persones aspirants han de reunir els següents requisits:

1.2.1. Posseir el certificat de nivell intermedi de català (B2) de la Direcció General 
de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 
152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català 
(modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener de 2014) i l’Ordre VCP/491/2009, de 
12 de novembre, pel qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats 
equivalents  als  certificats  de  coneixement  de  català  de  la  Direcció  General  de 
Política  Lingüística  (modificada  parcialment  per  l’Ordre  VCP/233/2010,  de  12 
d’abril).  Així  mateix,  és  d’aplicació  el  Decret  161/2002,  d’11  de  juny,  sobre 
l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de 
personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les  administracions  públiques  de 
Catalunya.

Cas que no es pugui  acreditar  el  nivell  de  català  establert,  l’aspirant haurà de 
realitzar una prova de català.

1.2.2. Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin 
originàries  de  països  en  què  el  castellà  sigui  llengua  oficial  hauran  d’acreditar 
posseir coneixements de llengua castellana de nivell intermedi o nivell B2.
L’acreditació  d’aquest  coneixement  es  realitzarà  mitjançant  la  superació  d'una 
prova, o la presentació d’un dels documents que s’indiquen a continuació:
- Certificat conforme han cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a 
l’Estat espanyol.
- Diploma d’espanyol (nivell  intermedi o nivell  B2) que estableix el Reial  decret 
1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent,  o certificació  acadèmica que acrediti 
haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials
d’idiomes.

2. Funcions del lloc de treball

Les funcions del lloc de peó de serveis múltiples són les següents:

- Control, vigilància i manteniment del bon funcionament de les instal·lacions 
municipals: depuradora, edificis, xarxa enllumenat, àrea emergència, deixa-
lleria mòbil, immobles propietat de l’ajuntament, mobiliari municipal.

- Tasques de jardineria: regar, manteniment, etc.
- Cementiri: neteja i control nínxols, assistència enterraments, etc.
- Assistència Secretaria, Alcaldia i Regidors: pregons, bans, repartir documen-

tació, etc.
- I totes aquelles tasques similars de igual nivell ordenades per part de l’Alcal-

dia per a garantir el correcte funcionament dels serveis municipals.



3. El procés selectiu consistirà en:

3.1. Prova coneixement de llengües:

3.1.1. Llengua catalana:

Consisteix en una prova de coneixements de llengua catalana, que consta de dues 
parts:

Primera  part.  Consisteix  en  un  exercici  escrit  on  s'avaluaran  els  coneixements 
pràctics de llengua catalana, mitjançant preguntes sobre aspectes lingüístics.

Segona part. S’hi avaluarà l’expressió oral amb una conversa.

La durada màxima d’aquesta prova serà determinada pel tribunal.

El resultat de l’exercici serà d’APTE o de NO APTE.

Queden exempts/es de la realització d’aquesta prova els/les aspirants que acreditin 
documentalment, fins al moment de realització d’aquesta prova, estar en possessió 
del certificat de nivell intermedi de català (B2) o superior de la Direcció General de 
Política Lingüística, o titulació equivalent, i es consideraran com a aptes.

3.1.2 Llengua castellana:

Només en el cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin 
originaris/àries de països en què el castellà sigui llengua oficial. Consisteix en una 
prova de coneixements de llengua castellana. La qualificació de la prova serà APTE 
o NO APTE i  caldrà  obtenir  la  qualificació  d’APTE per  a participar  en el  procés 
selectiu.

Resten exempts de la  realització d’aquesta prova els/les aspirants  que acreditin 
documentalment,  fins  al  moment  de  la  realització  d’aquesta  prova,  estar  en 
possessió dels coneixements de llengua castellana de nivell intermedi o nivell B2.

3.2. Entrevista:

La Comissió de Valoració efectuarà una entrevista per competències per determinar 
la idoneïtat de la persona aspirant amb les competències dels treballadors de la 
Diputació de Tarragona, el perfil professional i les funcions del lloc de treball.

Aquesta entrevista té caràcter no eliminatori i puntuable de 0 a 10 punts.

3.3. Valoració de mèrits:

3.3.1 Experiència (màx. 2,5 punts):

a) Es computen els serveis efectius prestats en administracions públiques, a raó de 
0,20 punts per any complet de serveis, o fracció mensual que proporcionalment li 
correspongui.  El  temps  de  serveis  prestats  simultàniament  només  s’ha  de 
computar una vegada.

L’antiguitat en serveis prestats a l’administració pública s’ha d’acreditar mitjançant:
- certificat de la vida laboral del/de la sol·licitant estès per la Tresoreria General de 
la Seguretat Social i,
- certificat expedit per l’Administració pública on s’hagin prestat els serveis.



b)  Altres  treballs  realitzats  en  empreses  privades,  sempre  que  siguin  en  llocs 
relacionats amb el que es convoca. A raó de 0,10 punts per any complet o fracció 
mensual que proporcionalment li correspongui.

L’antiguitat en serveis prestats a l'empresa privada s’ha d’acreditar mitjançant:

- certificat de la vida laboral del/de la sol·licitant estès per la Tresoreria General de 
la Seguretat Social i,
- contractes de treball o fulls de nòmina o qualsevol altre mitjà que acrediti  la 
naturalesa dels serveis prestats.

No  es  computen  els  serveis  prestats  simultàniament  amb  d'altres  igualment 
al·legats.

3.3.2. Formació i perfeccionament (màx. 2,5 punts):

Es valora l’assistència als cursos, jornades i seminaris de formació, d’especialització 
o de perfeccionament. Aquesta formació s'ha d'acreditar mitjançant certificació dels 
títols oficials o homologats, fent constar el centre emissor, la durada en hores o en 
crèdits, l'assistència, i en el seu cas, aprofitament.

Es valorarà la formació en funció de la relació amb les funcions pròpies del lloc de 
treball que es convoca, o amb habilitats que aquests llocs requereixen.

Només es tenen en compte les activitats formatives dels últims 10 anys.
Jornades de fins a 9 hores............... 0,05 punts
De deu a dinou hores...................... 0,15 punts
De vint a trenta-nou hores............... 0,25 punts
A partir de quaranta hores............... 0,35 punts

3.3.3. Titulacions acadèmiques (màxim 1 punt):

Les  titulacions  acadèmiques  oficials  es  valoren  en  funció  dels  coneixements 
requerits, competència i especialització d’aquests llocs.

No es valoren com a mèrits les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin 
necessàries per assolir-ne altres de nivell superior que es puguin al·legar com a 
requisit o com a mèrit.

A  efectes  d’equivalència  de  titulació,  només  s’admeten  les  reconegudes  pel 
Ministeri  ’Educació,  Cultura  i  Esport  amb  caràcter  general  i  vàlides  a  tots  els 
efectes.

Pel títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent..... 1 punt

3.3.4. Coneixements de la llengua catalana (màxim 1 punt):

Es valoren els  certificats  de llengua catalana de la  Direcció General  de Política 
Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, 
de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català (modificat 
pel  Decret 3/2014, de 7 de gener de 2014) i  l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de 
novembre,  per  la  qual  es  refonen i  actualitzen els  títols,  diplomes i  certificats 
equivalents  als  certificats  de  coneixement  de  català  de  la  Direcció  General  de 
Política  Lingüística  (modificada  parcialment  per  l’Ordre  VCP/233/2010,  de  12 
d’abril).

Certificat de nivell suficiència de català (C1)...... 1 punt

4. Presentació de sol·licituds:



Les persones interessades en  el procés selectiu han de presentar una instància, 
segons model normalitzat de sol·licitud d’admissió juntament amb el currículum 
vitae  i  documentació  acreditativa  dels  requisits  i  dels  mèrits  al·legats  per  les 
persones aspirants mitjançant fotocòpia simple, llevat del català i/o castellà que cal 
presentar fotocòpia compulsada, al Registre General de l’Ajuntament de Cabra del 
Camp.

La documentació que han de presentar és:

- Fotocòpia simple del DNI
- Original o fotocòpia compulsada del nivell de català requerit
- Curriculum vitae
-  Fotocòpia  simple  de  la  documentació  acreditativa  dels  mèrits 
al·legats

L’esmentada documentació ha de presentar-se dins el termini de presentació 
d’instàncies llevat de l’acreditació del nivell de llengua  catalana i/o castellana si 
escau que pot presentar-se fins el moment de la realització de la prova de català 
i/o castellà si s’escau.

5. Termini de presentació de sol·licituds: 3 dies hàbils a partir de l'endemà de 
l'entrada de l'oferta al SOC.

6. Comissió de Valoració.

La Comissió està formada per :

President: Salvador Pérez Serrano. Alcalde de la Corporació
Vocal:       Andreu Ferré Targa. Regidor d’Hisenda i Seguretat Ciutadana
Secretari: Marià Gomis Donat. Secretari Interventor de l’Ajuntament

Llistat  de  persones  admeses  i  excloses  i  realització  de  la 
prova de llengües i entrevistes:

Finalitzat el termini es realitzarà un llistat amb les persones admeses i excloses al 
procés selectiu fixant la data, hora i lloc de realització de les proves de llengües i 
entrevistes. Aquest llistat es farà públic mitjançant la seva exposició a la pàgina 
web:  aj.cabra@altanet.org,  disposant  d'un  termini  de  5  dies  hàbils  per  a  fer 
esmenes o reclamacions, si escau.

No s'avisarà als aspirants personalment.

En el llistat les persones aspirants seran relacionades amb un número d'identificació 
que correspon als tres últims números i a la lletra del NIF/NIE.

Règim de recursos:

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà 
d’aquesta publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1 
mes des de l’endemà d’aquesta publicació, davant l’Alcaldia .


