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BASE 1a. OBJECTE 
 
1.1. L’objecte d’aquesta convocatòria és la provisió, mitjançant el sistema de concurs, de 2 
places d’operari/ària de brigada (jardineria i neteja viària), en règim laboral fix. Les places a 
cobrir consten classificades a la plantilla de personal, en règim laboral i grup AP. 
 
1.2. Les places es troben subjectes a la taxa addicional per a l’estabilització del treball 
temporal (Llei 20/2021, del 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat a l’ocupació pública) i resten incloses a l’oferta pública d’ocupació (Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona número  03194 del 25 d’abril de 2022). 
 
1.3. Aquesta convocatòria es regeix per les presents bases específiques i per les bases 
generals reguladores dels processos d’estabilització del personal funcionari de carrera i 
laboral fix de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès subjectes a la taxa addicional per a 
l’estabilització del treball temporal (Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 
03306 del 2 de maig de 2022). 
 
1.4. La present convocatòria s’ajusta a allò disposat a la normativa vigent en matèria de 
funció pública i, en concret, al Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, al Decret 214/1990, del 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, al Decret 
legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, a la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i al 
Decret 161/2002, de l’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. 
 
1.5. Característiques de les places: 

 
a) Denominació: operari/ària de brigada (jardineria i neteja viària). 
b) Naturalesa: laboral. 
c) Nombre de places: 2. 
d) Lloc de treball amb previsió de ser adscrit: operari/ària de brigada (jardineria i 
neteja viària). 
e) Grup: AP. 
f) Funcions generals: 
• Neteja dels carrers, places, vies i espais oberts de titularitat municipal.  
• Neteja, conservació, manteniment i millora de les zones verdes públiques. 
• Conservació, manteniment i millora de l’arbrat municipal.  
• Qualsevol altra funció d’acord amb el nivell i el grup de classificació professionals.  
Totes aquestes funcions s’exerciran sota la direcció dels tècnics i el coordinador de la 
unitat.  

h) Jornada: jornada ordinària (37,50 hores setmanals).  
 
BASE 2a. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS 
 
2.1. Per poder prendre part en el procés, les persones aspirants hauran de complir, a la data 
de finalització del termini de presentació de sol·licituds, els requisits generals establerts a la 
base 5a de les bases generals reguladores dels processos d’estabilització del personal 
funcionari de carrera i laboral fix de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. 
2.2. Les persones aspirants hauran de complir també els següents requisits específics:  
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a) Acreditar coneixements de català equivalents al nivell A (bàsic) del marc europeu 

comú de referència (MECR), segons estableix el Decret 161/2002, de l’11 de juny.  
Els i les aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements 
de llengua catalana del nivell A (bàsic) o equivalent hauran de superar, com a fase 
prèvia, una prova de coneixements de català. 

b) En el cas de les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no 
siguin originàries de països on el castellà sigui llengua oficial, acreditar coneixements 
de castellà equivalents al nivell intermedi (B2), mitjançant la presentació d’algun dels 
següents documents:  
- Certificat conforme s’ha cursat la primària, la secundària i/o el batxillerat a l’Estat 

espanyol.  
- Diploma de nivell intermedi d’espanyol, segons el Reial decret 1137/2002, del 31 

d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes 
les proves adreçades a la seva obtenció.  

- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per les escoles 
oficials d’idiomes.  

Els i les aspirants que no acreditin estar en possessió dels coneixements de llengua 
castellana del nivell intermedi (B2) hauran de superar, com a fase prèvia, una prova 
de coneixements de castellà. 

 
2.3. El compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar en el present 
procés selectiu s’ha de produir a la data d’acabament del termini de presentació de 
sol·licituds i mantenir-se fins a la data de la contractació. Aquestes condicions i requisits 
s’han d’acreditar de la manera i en el termini que preveu la base 11a de les bases generals. 
 
BASE 3a. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
3.1. La presentació de sol·licituds de participació en aquest procés selectiu es realitzarà de 
conformitat amb el que disposa l’apartat 1r de la base 6a de les bases generals.  
 
3.2. Els i les aspirants hauran d’aportar amb la sol·licitud de participació la documentació 
descrita a l’apartat 2n de la base 6a de les bases generals.  
 
3.3. Els i les aspirants hauran d’aportar amb la sol·licitud de participació una declaració 
responsable en la qual posin de manifest que reuneixen totes i cadascuna de les condicions 
exigides a les bases generals i específiques de la convocatòria, així com que les accepten. 
 
La declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides a les 
bases generals i específiques de la convocatòria, sempre referides a la data en què expira el 
termini assenyalat per a la presentació d’instàncies, es presentarà d’acord amb el model 
adjunt a l’annex I.  
 
3.4. Els i les aspirants hauran d’aportar amb la sol·licitud de participació un llistat ordenat 
dels mèrits que s’al·leguin. La relació de mèrits s’haurà de presentar d’acord amb el model 
de document adjunt a l’annex II, a través del tràmit que s’habiliti a tal efecte. 
 
L’acreditació dels mèrits al·legats es realitzarà d’acord amb el que estableix la base 6a de les 
bases generals.  
 
3.5. Les persones amb discapacitat que desitgin l’adaptació de temps i mitjans per a la 
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realització de les proves hauran de presentar amb la sol·licitud el certificat emès per l’equip 
de valoració multiprofessional competent.  
 
3.6. El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils comptats a partir de 
l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. Si el darrer dia de presentació de sol·licituds fos inhàbil, el termini acabarà el 
primer dia hàbil següent. 
 
BASE 4a. ADMISSIÓ D’ASPIRANTS 
 
4.1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim d’un 
mes, l’Alcaldia dictarà la resolució en la qual aprovarà provisionalment la llista de persones 
admeses i excloses, amb indicació, en el seu cas, dels motius d’exclusió i de l’obligatorietat 
de realitzar les proves de llengua catalana i/o de llengua castellana. Aquesta resolució 
determinarà també la composició nominal de l’òrgan de selecció. 
 
4.2. La relació provisional d’aspirants admesos i exclosos es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona, a la seu electrònica i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, 
concedint un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, perquè els/les interessats/des puguin formular 
reclamacions i/o esmenar els defectes que hagin motivat l’exclusió. Les al·legacions 
presentades seran resoltes en el termini de 30 dies des de la finalització del període per a la 
seva presentació per l’òrgan que hagi aprovat la llista provisional. 
 
4.3. Resoltes les al·legacions, es procedirà a l’aprovació definitiva de la llista de persones 
admeses i excloses, mitjançant una resolució que es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona, a la seu electrònica i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament. En 
aquesta resolució, es fixarà el dia, l’hora i el lloc de constitució del tribunal, i de realització de 
les proves de llengua catalana i/o castellana, en el seu cas. 
 
4.4. Una vegada començat el procés selectiu, els anuncis successius de la celebració de les 
proves restants es faran públics a la seu electrònica i al tauler d’anuncis d’aquest 
Ajuntament. 
 
4.5. Als efectes d’admissió, es tindran en compte les dades que les persones aspirants hagin 
fet constar a la sol·licitud. 
 
BASE 5a. TRIBUNAL QUALIFICADOR 
 
5.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del Text refós de la Llei de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 
d’octubre, i al Reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 
214/1990, del 30 de juliol. La seva composició serà estrictament tècnica, ajustada als 
principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de 
paritat entre dones i homes.  
 
5.2. El tribunal qualificador estarà constituït per 3 membres titulars i 3 suplents de la següent 
manera: 
 
 

a) President/a: un/a funcionari/ària de carrera, que podrà ser o no personal de 
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l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.  
 

b) Dos vocals, com a mínim: 
- Un/a vocal especialitzat/da en la matèria, que podrà ser o no personal del mateix 
Ajuntament de la Bisbal del Penedès. 
- Un/a vocal proposat/da per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

 
En qualsevol cas, un/a dels tres membres del tribunal haurà de ser personal de 
l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. 

 
c) Secretari/ària: un/a funcionari/ària de carrera, personal de l’Ajuntament de la Bisbal 

del Penedès, amb dret exclusivament a veu.  
 

Alternativament, podrà actuar com a secretari/ària del tribunal un/a dels vocals 
designats/des per al tribunal qualificador; en aquest cas, tindrà dret a veu i vot, en la 
seva condició de membre del tribunal. 

 
5.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys 3 membres amb veu i 
vot, titulars o suplents, ni podrà actuar sense la presència, almenys, del/la president/a i del/la 
secretari/ària. 
  
5.4. El tribunal podrà disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors/es 
especialistes per a totes o algunes de les proves. 
 
5.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen 
els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 
5.6. El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o les discrepàncies que s’originin durant 
el desenvolupament del procés de selecció.  
 
5.7. En cas d’empat, el vot del/la president/a serà de qualitat. 
 
5.8. El tribunal adoptarà les mesures necessàries per garantir que no es conegui la identitat 
de les persones aspirants en aquells exercicis que tinguin caràcter escrit.  
 
BASE 6a. PROCÉS SELECTIU 
 
6.1. El sistema de selecció serà el de concurs. 
 
6.2. La puntuació definitiva del concurs serà, com a màxim, de 100 punts. 
 
6.3. Proves prèvies de coneixements de llengües 
 
D’acord amb allò establert a la base 2a, les persones aspirants que no acreditin estar en 
possessió del certificat dels coneixements de llengua catalana del nivell bàsic (A) de la 
Secretaria de Política Lingüística o equivalent, i/o que no acreditin estar en possessió dels 
coneixements de llengua castellana del nivell intermedi (B2), hauran de realitzar una o les 
dues proves prèvies de coneixements de llengües. 
 
 
6.3.1. Prova de català (obligatòria i eliminatòria) 



 
Ajuntament de la Bisbal del Penedès 

 

 
Aquesta s’ajustarà a les disposicions del Decret 161/2002, de l’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.  
 
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de 
caràcter eliminatori i suposant l’exclusió del procés selectiu el fet de no superar-la. 
 
Restaran exempts/es de realitzar aquesta prova els/les aspirants que acreditin estar en 
possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del nivell bàsic de català A de 
la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.  
 
L’acreditació documental es podrà aportar fins el moment de la realització de la prova. 
 
6.3.2. Prova de castellà (obligatòria i eliminatòria) 
 
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants 
posseeixen un nivell adient de comprensió i expressió oral i escrita d’aquesta llengua, en tot 
cas ajustada al contingut funcional del lloc de treball a desenvolupar.  
 
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de 
caràcter eliminatori i suposant l’exclusió del procés selectiu el fet de no superar-la. 
 
Restaran exemptes de realitzar aquesta prova les persones aspirants que tinguin la 
nacionalitat espanyola, siguin originàries de països on el castellà sigui llengua oficial o 
acreditin estar en possessió dels coneixements de llengua castellana del nivell intermedi 
(B2) mitjançant la presentació d’un dels documents que s’indiquen a l’apartat c del punt 2n 
de la base 2a.  
 
L’acreditació documental es podrà aportar fins el moment de la realització de la prova. 
 
6.4. Concurs 
 
El concurs consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment per les 
persones aspirants. 
 
La puntuació màxima serà de 100 punts.  
 
El tribunal no tindrà en compte aquells mèrits que no hagin estat degudament al·legats i 
acreditats dins el termini de presentació d’aquests.  
 
6.4.1. Experiència professional 
 
Es valorarà l’experiència en el desenvolupament de funcions similars o anàlogues quant al 
contingut, cos, escala i categoria professional equivalents a les pròpies de la plaça objecte 
de la convocatòria.  
 
La puntuació màxima serà de 60 punts, segons segueix: 
 
 

a) Haver treballat en Administracions Locals de municipis de menys de 5.000 habitants: 
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0,4 punts per mes de treball acreditat, fins a un màxim de 60 punts.   
b) Haver treballat en altres Administracions Locals: 0,3 punts per mes de treball 

acreditat, fins a un màxim de 60 punts.   
c) Haver treballat en Administracions Públiques no locals: 0,2 punts per mes de treball 

acreditat, fins a un màxim de 50 punts. 
d) Haver treballat en l’àmbit privat: 0,15 punts per mes de treball acreditat, fins a un 

màxim de 50 punts.   
 
L’experiència s’haurà d’acreditar d’acord amb el que estableix la base 6a de les bases 
generals dels processos d’estabilització del personal funcionari de carrera i laboral fix de 
l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès subjectes a la taxa addicional per a l’estabilització del 
treball temporal. 
 
6.4.2. Formació 
 
La puntuació màxima serà de 40 punts, segons segueix: 
 
6.4.2.1. Formació reglada 
 
La formació reglada es valorarà d’acord amb el següent barem, fins a un màxim de 15 
punts: 
 

a) Estar en possessió d’un títol d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà en matèries 
relacionades amb l’àmbit de la jardineria i la neteja viària o equivalent: 7,5 punts per 
cada titulació. 

 
b) Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat en matèries relacionades amb 

l’àmbit de la jardineria i la neteja viària o equivalent: 5 punts per cada titulació. 
 
6.4.2.2. Formació complementària 
 
Les activitats de formació complementària no incloses a l’apartat anterior i estretament 
relacionades amb les funcions del lloc de treball es valoraran fins a un màxim de 15 punts, a 
raó de: 
 

a) Formacions completades dins els 5 anys anteriors a la publicació de la convocatòria: 
 

• Cursos amb certificat d’aprofitament que tinguin una durada de més de 50 hores: 
2,5 punts.  

• Cursos amb certificat d’aprofitament que tinguin una durada entre 31 i 50 hores: 
1,75 punts.  

• Cursos amb certificat d’aprofitament que tinguin una durada entre 21 i 30 hores: 1 
punts. 

• Cursos amb certificat d’aprofitament que tinguin una durada entre 5 i 20 hores: 0,5 
punts.  

• Cursos amb certificat d’aprofitament que tinguin una durada de menys de 5 hores: 
0,25 punts.  

 
 

• Cursos amb certificat d’assistència que tinguin una durada de més de 50 hores: 
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1,25 punts. 
• Cursos amb certificat d’assistència que tinguin una durada entre 31 i 50 hores: 

0,875 punts.  
• Cursos amb certificat d’assistència que tinguin una durada entre 21 i 30 hores: 0,5 

punts.  
• Cursos amb certificat d’assistència que tinguin una durada entre 5 i 20 hores: 0,25 

punts. 
• Cursos amb certificat d’assistència que tinguin una durada de menys de 5 hores: 

0,125 punts.  
 

b) Formacions completades entre els 5 i els 10 anys anteriors a la publicació de la 
convocatòria: 

 
• Cursos amb certificat d’aprofitament que tinguin una durada de més de 50 hores: 

1,25 punts.  
• Cursos amb certificat d’aprofitament que tinguin una durada entre 31 i 50 hores: 

0,875 punts.  
• Cursos amb certificat d’aprofitament que tinguin una durada entre 21 i 30 hores: 

0,5 punts. 
• Cursos amb certificat d’aprofitament que tinguin una durada entre 5 i 20 hores: 

0,25 punts.  
• Cursos amb certificat d’aprofitament que tinguin una durada de menys de 5 hores: 

0,125 punts.  
 

• Cursos amb certificat d’assistència que tinguin una durada de més de 50 hores: 
0,625 punts. 

• Cursos amb certificat d’assistència que tinguin una durada entre 31 i 50 hores: 
0,438 punts.  

• Cursos amb certificat d’assistència que tinguin una durada entre 21 i 30 hores: 
0,25 punts.  

• Cursos amb certificat d’assistència que tinguin una durada entre 5 i 20 hores: 
0,125 punts.  

• Cursos amb certificat d’assistència que tinguin una durada de menys de 5 hores: 
0,063 punts.  

 
Es valoraran els cursos vinculats amb les següents matèries: instal·lació, conservació i 
restauració de jardins i zones verdes, sistemes i procediments de la neteja viària, productes 
de jardineria i neteja, materials, instruments i maquinària de jardineria i neteja, tractament de 
residus, i prevenció de riscos laborals, així com aquells altres especialment relacionats amb 
les funcions a desenvolupar. 
 
6.4.2.3. Carnet de conduir B 
 
Estar en possessió del carnet de conduir B: 10 punts. 
 
BASE 7a. ACTUACIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS 
 
7.1. En el cas que alguna o algunes de les persones aspirants haguessin de realitzar una o 
les dues proves de llengües, seran cridades en crida única el dia i en el lloc que es determini 
per a cada prova. Seran excloses del procés aquelles persones aspirants que no 
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compareguin, llevat dels casos degudament justificats i apreciats lliurement pel tribunal. 
En el cas d’impossibilitat d’assistència a alguna o algunes de les proves per motius 
relacionats amb la maternitat, el tribunal qualificador adaptarà els mitjans per realitzar 
aquella o aquelles proves. Si això no fos possible, posposarà la data de les proves per a 
l’aspirant que així ho sol·liciti. La posposició dels exercicis es realitzarà d’acord amb els 
criteris d’igualtat i proporcionalitat.  
 
7.2. L’ordre d’actuació dels i de les aspirants en aquelles proves que no es puguin fer de 
forma simultània serà alfabètic, segons el primer cognom de la persona aspirant. 
 
7.3. En qualsevol moment, el tribunal podrà requerir els/les aspirants perquè acreditin la 
seva personalitat. 
 
BASE 8a. PUNTUACIÓ FINAL 
 
8.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de sumar les puntuacions 
obtingudes a les valoracions de l’experiència i la formació. 
 
8.2. En cas d’empat, es tindran en compte com a criteris de desempat els següents: 
 

1r.- La puntuació obtinguda en la valoració de l’experiència. 
2n.- La puntuació obtinguda en la valoració de la formació.  

 
8.3. El resultat es farà públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal 
mitjançant un llistat ordenat, atenent el resultat final del procés selectiu, de major a menor, 
realitzat pel tribunal. 
 
BASE 9a. LLISTA DE PERSONES APROVADES I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS 
 
9.1. El tribunal elevarà la relació d’aspirants amb el resultat final del procés selectiu a l’òrgan 
competent, que la publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a la seu 
electrònica i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament. 
 
9.2. Les persones aspirants proposades hauran de presentar al servei de recursos humans, 
en el termini màxim de vint dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la 
llista de persones aprovades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, els documents 
originals exigits a l’apartat 2n de la base 6a de les bases generals per al seu acarament. Així 
mateix, en el mateix acte, presentaran: 
 

a) Certificat mèdic acreditatiu de posseir la capacitat funcional per al desenvolupament 
de les funcions corresponents.  

b) Declaració responsable o jurada que no ha estat separat/da, mitjançant expedient 
disciplinari, del servei de qualsevol Administració Pública, ni està inhabilitat/da per a 
l’exercici de funcions públiques. 

 
9.3. La resolució de la contractació serà adoptada per l’Alcaldia a favor de l’aspirant 
proposat/da pel tribunal en el termini d’un mes des de la finalització del termini per a la 
presentació de la documentació justificativa, i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona, a la seu electrònica i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament. 
 
9.4. Una vegada publicada, aquest/a haurà d’incorporar-se en el termini d’un mes. La manca 
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d’incorporació, excepte en els casos de força major, que seran degudament comprovats i 
estimats per l’Ajuntament, comportarà la pèrdua de tots els drets. 
 
BASE 10a. CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE TREBALL 
 
Amb les persones aspirants que hagin superat el procés selectiu i no resultin contractades 
es crearà una borsa de treball per cobrir vacants temporals o per atendre necessitats 
urgents. 
 
Aquesta borsa de treball funcionarà d’acord amb el que s’estableix a la base 12a de les 
bases generals reguladores dels processos d’estabilització del personal funcionari de 
carrera i laboral fix de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès subjectes a la taxa addicional 
per a l’estabilització del treball temporal. 
 
BASE 11a. PERÍODE DE PRÀCTIQUES 
 
11.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques de dos 
mesos, amb caràcter eliminatori. A tal efecte, l’Ajuntament designarà un tutor o tutora, que 
serà la persona responsable de supervisar el treball de l’aspirant. A la finalització del període 
de pràctiques, el tutor o tutora elevarà al tribunal qualificador un informe valorant si la 
persona aspirant l’ha superat correctament. En cas contrari, serà declarada no apta 
mitjançant una resolució motivada de l’Alcaldia, previ tràmit d’audiència, i perdrà, en 
conseqüència, tots els drets al nomenament. 
 
11.2. El període de pràctiques s’entendrà convalidat si la persona hagués prestat serveis a la 
Corporació dins de l’any immediatament anterior a la convocatòria, sempre que ho hagi fet 
en la mateixa categoria professional i amb les mateixes funcions, en situació d’interinitat o 
en qualsevol modalitat de contractació, amb excepció del temps treballat a través de plans 
d’ocupació, durant un període mínim de dos mesos. 
 
Si el període d’interinitat o temporalitat hagués estat inferior al període de prova, aquest es 
realitzarà només per la diferència. El temps en pràctiques o de prova quedarà interromput en 
les situacions d’incapacitat temporal, maternitat, adopció o acolliment i vacances, que afectin 
el personal que l’està complint. 
 
11.3. Durant el període de pràctiques, el personal ha d’assistir als cursos de formació que la 
Corporació pugui organitzar. 
 
BASE 12a. INCOMPATIBILITATS 
 
El règim d’incompatibilitats es regirà per allò establert a les bases generals dels processos 
d’estabilització del personal funcionari de carrera i laboral fix de l’Ajuntament de la Bisbal del 
Penedès subjectes a la taxa addicional per a l’estabilització del treball temporal. 
 
BASE 13a. RÈGIM D’IMPUGNACIONS I AL·LEGACIONS 
 
El règim d’impugnacions i al·legacions es regirà per allò establert a la base 15a de les bases 
generals i per la normativa vigent en la matèria.  
 
BASE 14a. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
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El règim de protecció de dades de caràcter personal es regirà per allò establert a la base 
14a de les bases generals i per la normativa vigent en la matèria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX I. DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
En / Na _________________________________, amb DNI / NIE ________________,  
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DECLARO 

 
• Que em disposo a participar en el procés de selecció, mitjançant concurs, per a la 

provisió de 2 places d’operari/ària de brigada (jardineria i neteja viària), en règim laboral 
fix, de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. 

 
• Que, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, compleixo els 

requisits establerts a la base 5a de les bases generals reguladores dels processos 
selectius per a la cobertura de les places incloses a la taxa addicional per a l’estabilització 
del treball temporal del personal funcionari de carrera i del personal laboral fix de 
l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, que són els següents: 

 
a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 

57 del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre. 
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos/es en aquestes 
convocatòries els/les cònjuges dels/les espanyols/es i dels/les nacionals d’altres 
Estats membres de la Unió Europea si no estan separats de dret; així com els/les 
descendents dels/les cònjuges dels/les espanyols/es i dels/les nacionals d’altres 
Estats membres de la Unió Europea, sempre que els/les cònjuges no estiguin 
separats de dret si són menors de 21 anys o dependents.  
Les persones aspirants amb nacionalitat diferent a l’espanyola hauran de demostrar 
els coneixements suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de 
proves amb aquesta finalitat.  

b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques. 
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació.  
d) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de les 

Administracions Públiques o òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats 
Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació absoluta o especial per a 
ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a 
les que es desenvolupaven. En el cas de pertànyer a un altre Estat, no trobar-se 
inhabilitats/des o en situació equivalent ni haver estat sotmesos/es a sanció 
disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, 
l’accés al servei públic. 

e) Estar en possessió de la titulació requerida a les bases específiques. 
f) Acreditar els coneixements de català del nivell definit a les bases específiques.  
g) Tenir els coneixements de llengua castellana del nivell definit a les bases 

específiques.   
h) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el 

desenvolupament normal de les funcions corresponents a la plaça convocada.  
 

 
• Que, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, compleixo els 

requisits establerts a la base 2a de les bases específiques reguladores del procés de 
selecció, mitjançant concurs, per a la provisió de 2 places d’operari/ària de brigada 
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(jardineria i neteja viària), en règim laboral fix, de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, 
que són els següents: 

 
a)  Acreditar coneixements de català equivalents al nivell A (bàsic) del marc europeu 

comú de referència (MECR), segons estableix el Decret 161/2002, de l’11 de juny.  
Els i les aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements 
de llengua catalana del nivell A (bàsic) o equivalent hauran de superar, com a fase 
prèvia, una prova de coneixements de català. 

b)  En el cas de les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no 
siguin originàries de països on el castellà sigui llengua oficial, acreditar coneixements 
de castellà equivalents al nivell intermedi (B2), mitjançant la presentació d’algun dels 
següents documents:  
- Certificat conforme s’ha cursat la primària, la secundària i/o el batxillerat a l’Estat 
espanyol.  
- Diploma de nivell intermedi d’espanyol, segons el Reial decret 1137/2002, del 31 
d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les 
proves adreçades a la seva obtenció.  
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per les escoles 
oficials d’idiomes.  
Els i les aspirants que no acreditin estar en possessió dels coneixements de llengua 
castellana del nivell intermedi (B2) hauran de superar, com a fase prèvia, una prova 
de coneixements de castellà. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX II. RELACIÓ DE MÈRITS 
 
Dades personals  
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Nom i cognoms DNI 

 
 

 

 
Experiència professional  
 

 Anys Mesos  
Desenvolupament de funcions en una plaça equivalent a 
operari/ària de brigada (jardineria i neteja viària). 

  

 
Formació i desenvolupament professional  
 

Nom de l’acció formativa   Hores  Data de 
finalització 

Centre on es va cursar 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Titulació superior a l’exigida (Marqui amb una X) 

Cicle formatiu de grau mitjà o titulació equivalent 
vinculada amb la família professional de jardineria i 
neteja viària 

 

Certificat de Professionalitat en matèries relacionades 
amb l’àmbit de la jardineria i la neteja viària o equivalent 

 

 
Carnet de conduir B (Marqui amb una X) 

Carnet de conduir B  
 


