
AJUNTAMENT DE CALAFELL

ANUNCI 

Per Resolució de la Presidència de l’OAM-Fundació Castell de Calafell número 55, de data 
14 de juny de 2017, s’aprova la convocatòria i les bases íntegres que regiran la selecció 
per a la contractació, pel sistema de concurs-oposició lliure, en règim d’interinitat, d’un 
lloc de treball d’informador/a de patrimoni de l’OAM-Fundació Castell de Calafell reservat, 
a temps parcial (75%), i creació d’una borsa de treball.

PUBLICACIÓ BOPT CONVOCATÒRIA: 22 de juny de 2017.

PUBLICACIÓ BASES: Les bases d’aquesta convocatòria es troben exposades íntegrament al 
Taulell d’Anuncis i a la web de l’Ajuntament de Calafell.

PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: Del dia 23 de juny de 2017 al 3 de juliol de 2017.

El que es fa públic per a coneixement general.

Calafell, 22 de juny de 2017

El secretari

Alexandre Pallarès Cervilla

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c5dae83f2b60478695a87f23bac613af001

Url de validació http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ, PEL SISTEMA 
DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, EN RÈGIM D’INTERINITAT, D’UN LLOC DE TREBALL 
D’INFORMADOR DE PATRIMONI DE L’OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, 
RESERVAT, A TEMPS PARCIAL (75%), I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL (codi 
convocatòria RH/17/003) 
 
 
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

 
L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció pel sistema de concurs-oposició lliure, per 
cobrir un lloc de treball d’informador/a de patrimoni, personal laboral assimilat al grup C2 
de titulació, a temps parcial (75%), per cobrir un lloc de treball reservat per l’excedència 
forçosa del seu ocupant, dotat amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la 
relació de llocs de treball i la legislació vigent, i creació d’una borsa de treball. 
 
Les funcions a desenvolupar són: 
 

- Atenció al públic general. 
 

- Realitzar visites guiades i activitats didàctiques (visites teatralitzades, tallers visites a 
grups escolars i públic en general, visites temàtiques i visites especialitzades). 
 

- Realitzar tasques de manteniment quotidià (manteniment dels espais on es 
desenvolupen les activitats didàctiques, neteja i control del material per realitzar 
aquestes activitats). 
 

- Realitzar tasques administratives o de caràcter divers (preparar les activitats 
educatives i de lliure). 
 

- En general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 
 
 
2.  REQUISITS DELS ASPIRANTS 
 
Per prendre part en aquesta convocatòria, les persones aspirants han de complir els 
requisits següents: 
 
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels 

estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i 
ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors. 
 
En qualsevol cas, els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han 
d’acreditar documentalment la seva nacionalitat. 
 

b) Conèixer les dues llengües oficials a Catalunya (català i castellà).  
 



c) Tenir complerts 16 anys d’edat, i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxim de jubilació 
forçosa. 
 

d) Estar en possessió, en la data en que finalitza el termini de presentació de sol·licituds 
per prendre part en les proves selectives, del títol de graduat en Educació Secundària 
Obligatòria, Graduat Escolar, Formació Professional de 1er grau, o equivalent. 

 
Si es tracta d'un títol equivalent o obtingut a l'estranger, cal aportar l'homologació 
corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.  
 

e) No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions 
corresponents al lloc de treball convocat. 
 

f) No estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, 
ni estar separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol 
administració pública. 
 

g) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans.  

 
La persona aspirant haurà d’aportar la declaració jurada o promesa, que s’adjunta com 
annex a aquestes bases, complimentada i signada. L’Ajuntament comprovarà la 
veracitat de la dita declaració abans de tramitar cap proposta de contractació per 
ocupar el lloc de treball. 
 
El personal que no tingui la nacionalitat espanyola, a més, haurà d’aportar un certificat 
negatiu d’antecedents penals del seu país d’origen o del que tingui la nacionalitat, 
traduït i legalitzat d’acord amb els convenis internacionals existents, respecte dels 
delictes relacionats a l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de 
protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament 
Civil. Aquest document haurà de ser aportat per la persona interessada. 
 

h) Coneixement de nivell alt de llengua anglesa i/o francesa.  
 

Totes aquestes condicions s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de 
sol·licituds. 

 
 
3. CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ  
 
A la persona proposada per ocupar el lloc de treball convocat se la contractarà en règim 
laboral mitjançant un contracte d’interinitat, a temps parcial (75%), incorporant-se al lloc 
de treball en la data que oportunament s’indiqui, prèvia proposta raonada al President o 
Vicepresident, de l’òrgan qualificador un cop finalitzada la selecció. 
 
 
 



4. DEDICACIÓ 
 

La jornada de treball és parcial i serà tractada com a especial, ja que és de dilluns a 
diumenge amb els dies de descans corresponents i per torns, i que varia segons la 
temporada de l’any a conseqüència del servei que cal oferir. 
 
Existirà una borsa d’hores acumulatives que es distribuiran durant el contracte laboral, 
atenent les necessitats del servei, per tal de dur a terme el total d’hores contractades. 
 
 
5. SOL·LICITUDS  
 
a) Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre 

General d’aquest Ajuntament, dins el termini improrrogable de 10 dies naturals, a 
comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOPT. 

 
b) Les bases es publicaran íntegrament en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de Calafell, 

i s’anunciaran en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona juntament amb la 
convocatòria. Els restants i successius anuncis de cada convocatòria es faran públics 
únicament en el tauler d’anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat 
a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament, www.calafell.cat). 
 

c) Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han d’adreçar a 
l’Ajuntament de Calafell i s’han de formalitzar en el model normalitzat que s’adjunta 
en aquestes bases i han d’estar signades per la persona aspirant. 
 

d) Les persones aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i 
cada una de les condicions exigides en la base Segona. 
 

e) Les sol·licituds han d'anar acompanyades de: 
• Currículum vitae de la persona aspirant actualitzat. 
• Fotocòpia compulsada del DNI. 
• Fotocòpia compulsada de la titulació exigida. 
• Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits 

al·legats. 
• Fotocòpia compulsada del certificat de nivell de català de la Junta Permanent 

de Català o d’altre organisme que eximeixi de fer la prova, si s’escau. 
• El justificant de pagament dels drets d’examen. 

 
f) Els drets d'examen han de ser satisfets prèviament pels aspirants, que han d'adjuntar 

el corresponent resguard acreditatiu del pagament en el moment de la presentació de 
la sol·licitud. 
 

g) És motiu d’exclusió la no presentació de la documentació següent: 
• Instància degudament signada. 
• Fotocòpia del DNI. 



• El justificant de pagament dels drets d’examen, o certificat d’exempció 
d’abonament dels drets d’examen, de data posterior a la publicació de la 
convocatòria.  

 
h) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats que no es presentin juntament amb 

la instància, o màxim, el darrer dia de presentació d’instàncies, si no es troben 
degudament compulsats, no es tindran en compte per a la valoració de mèrits en la 
fase de concurs. 
 

i) La documentació degudament compulsada per ser valorada en la fase de concurs ha 
de ser presentada màxim el darrer dia de la presentació de sol·licituds.  
 

j) Els impresos així com la informació complementària que sigui precisa es podrà 
sol·licitar al Servei d’Atenció al Ciutadà, Plaça de Catalunya núm. 1, en horari 
d’atenció al públic. També es poden extreure els impresos i consultar les bases de la 
convocatòria a la pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat). 
 

k) Amb la formalització i presentació de la sol·licitud la persona aspirant dóna el seu 
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per 
prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, 
d’acord amb la normativa vigent. 
 

l) Les persones aspirants, en base a la Llei de Protecció de dades, en tots els tràmits del 
procés de selecció seran nomenats amb les 3 darreres xifres del DNI i la lletra de cada 
aspirant, així com el número de registre d’entrada a l’Ajuntament de la sol·licitud per 
participar en aquest procés. 

 
 
6. DRETS D’EXAMEN 
 
L'import dels drets d’examen d’acord amb les ordenances fiscals és de 15,41 €. 
 
No obstant això, l’article 5.1.2 de l’Ordenança fiscal estableix la següent exempció en el 
pagament de les taxes: 
 

- Els drets d’examen per ocupar places i llocs de treball de l’Ajuntament, per les 
persones que estiguin en atur i no siguin perceptors de cap quantitat en concepte 
de subsidi. 

 
Aquest extrem s’acreditarà mitjançant certificat emès per la corresponent oficina 
d’ocupació, de data posterior a la publicació d’aquesta convocatòria. 
 
 
7. LLISTA D'ASPIRANTS 
 
a) Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la 

Corporació, o autoritat delegada, en el termini màxim d'un mes dictarà resolució 



aprovant les llistes de persones aspirants admeses i excloses provisional que es 
publicarà en tauler d’anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a 
altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat). En aquesta 
mateixa resolució s’inclourà la llista completa de les persones aspirants admeses i 
excloses en la convocatòria, i els motius d’exclusió.  
 

b) Les persones aspirants disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la publicació de la resolució indicada per formular davant de l’òrgan que 
va dictar resolució les reclamacions que cregui oportunes, adreçades a esmenar els 
defectes que s’hagin pogut produir, o per adjuntar la documentació per la qual hagin 
estat excloses. Se’ls adverteix que, en el cas que no esmenin dins d’aquest termini, el 
defecte a elles imputable, que hagi motivat la seva exclusió, es considera que 
desisteixen de la seva petició. 
 

c) Una vegada finalitzat el termini previst en l’apartat anterior, la Corporació aprovarà, 
mitjançant una resolució, la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos. Aquesta 
resolució determinarà el lloc, data i hora de la celebració del primer exercici del procés 
selectiu, i donarà a conèixer els noms dels membres titulars i suplents de l’òrgan 
qualificador. En cas que no es presentés cap al·legació, esdevindrà definitiva la llista 
provisional d’admesos i exclosos. Aquesta resolució serà publicada en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans 
municipals (pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat). 
 

d) Als efectes d’admissió dels aspirants es tindran en compte les dades que aquests facin 
constar a la sol·licitud i serà responsabilitat seva la veracitat de les mateixes. La 
Corporació podrà requerir, als efectes escaients, l’acreditació dels aspectes necessaris 
quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els/les 
aspirants, els quals podran ser exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol 
moment si no compleixen els requisits. 

 
 
8. ÒRGAN QUALIFICADOR 
 
L’òrgan qualificador es constituirà de la manera següent: 
 
President: 

Titular: Sra. Cristina Galindo Garza, directora de Recursos Humans de l’Ajuntament 
de Calafell 
Suplent: Sr. Carles Badel Domingo, director de Serveis Jurídics de l’Ajuntament de 
Calafell 

 
Vocals: 
 Titular: Sra. Anna Triadó Soler, tècnica auxiliar de dinamització de Serveis Educatius 

de l’OAM-Fundació Castell de Calafell 
 Suplent: Sr. Manuel Gómez Gutiérrez, tècnic auxiliar de Projectes de l’OAM-

Fundació Castell de Calafell 
 



 Titular: Sr. Josep Pou Vallès, responsable de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de 
Calafell 
Suplent: Sr. Antonio Albacete Gascón, arxiver de l’Ajuntament de Calafell 
 

Secretari/secretària, amb veu però sense vot: 
 
Titular: Sra. Beatriz Colet Hiraldo, auxiliar administrativa del departament de 
Recursos Humans 
Suplent: Sr. Dídac Lorite Garrido, administratiu del departament d’Alcaldia de 
l’Ajuntament de Calafell. 

 
La designació de l’òrgan qualificador, en el seu cas, es farà pública al tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament, com a mínim 10 dies naturals abans de les proves. 
 
L’òrgan qualificador pot disposar de la incorporació a les seves tasques de tècnics i 
tècniques especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però 
sense vot per debatre, en les sessions del tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin relatives 
a les matèries de la seva competència. 
 
Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions 
per raó del servei, l’òrgan qualificador és classifica en la categoria tercera. 
 
 
9. PROCÉS SELECTIU 
 
La selecció per concurs oposició consisteix en la valoració de determinades condicions de 
formació, mèrits o nivell d’experiència relacionats amb la tasca a exercir i en la superació 
de les proves corresponents. La puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà 
aplicar-se per superar els exercicis de la fase d’oposició. 
 
El dia, l'hora i el lloc d'inici de la primera prova es publicarà al tauler d’anuncis, sens 
perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament, 
www.calafell.cat), juntament amb el llistat d’admesos i exclosos.   
 
La previsió per a la realització de les proves és en el mes de juliol de 2017.   
 
La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran determinats per 
l’òrgan qualificador i se’n donarà publicitat al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, sens 
perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament 
(www.calafell.cat), juntament amb els resultats de la prova anterior. Amb aquesta 
publicació es considerarà realitzada l’oportuna notificació als interessats. 
 
L'ordre d'actuació dels i de les aspirants per a aquells exercicis que no puguin fer-se 
conjuntament serà per ordre del registre d’entrada de la seva sol·licitud. 
 



Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no 
compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins hi tot per raons de força major, 
seran definitivament exclosos del procés selectiu. 
 
Si l’òrgan qualificador té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els 
requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà 
proposar, amb audiència prèvia de l'interessat, la seva exclusió i, si escau, es posaran en 
coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als 
efectes pertinents. 
 
 
10. EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ 
 
1r Exercici. Coneixement de la llengua catalana (de caràcter obligatori i eliminatori). 
 
Consisteix en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la 
llengua catalana corresponents al nivell de suficiència de català (C1).  
 
Queden exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que acreditin 
documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de 
nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística del 
Departament de Cultura, o equivalent o superior. 
 
També queden exempts de realitzar la prova de català els següents: 
 

1. Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament 
obligatori. Aquest document és la certificació que s'ha cursat de manera oficial a 
Catalunya la matèria de llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha 
obtingut el títol que correspon després de l’any 1992. Aquest certificat 
l'expedeix qualsevol Institut d'Educació Secundària públic en la forma que 
determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa. 
 

2. Les persones candidates que hagin participat i obtingut plaça en processos 
anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració, en què 
hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que 
hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta 
pública d'ocupació. 

 
Els/les aspirants que no obtinguin la qualificació d’apte/a queden exclosos/es del procés 
selectiu. 
 
2n Exercici. Coneixement de la llengua castellana (de caràcter obligatori i 
eliminatori). 
 
Consisteix en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la 
llengua castellana, i, si escau, en la realització d'una entrevista que permeti valorar-ne els 
coneixements orals.  



 
Queden exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants amb nacionalitat espanyola, i 
tots aquells que acreditin, tot i no tenir la nacionalitat espanyola, estar en possessió dels 
coneixements de llengua castellana de nivell C2 o superior, amb l’acreditació de la 
següent documentació: 
 

- Certificat conforme ha cursat la primària, i/o la secundària, i/o el batxillerat a l’Estat 
espanyol. 

- Diploma d’espanyol nivell C2 o superior 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. 
 

L’exercici es qualificarà com a apte/a o no apte/a, i caldrà la qualificació d’apte/a per 
superar la prova i passar a la següent. 
 
3er Exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Teòric. Màxim: 10 punts 
 
Consisteix en contestar, en un període màxim d'una hora, un qüestionari tipus test de 40 
preguntes relacionades amb els temes que figuren a l'Annex I. 
 
La valoració es realitzarà segons el següent barem: 0,25 punts per cada resposta correcta i 
-0,05 punts per cada resposta incorrecta, i 0 punts per cada resposta en blanc. 
 
Per superar aquesta prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. 
 
4t Exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Prova pràctica oral. Màxim: 10 punts 
 
Consisteix en exposar en un període màxim de 15 minuts, un cas pràctic relacionat amb el 
patrimoni de Calafell, proposat per l’òrgan qualificador. Aquest exercici s’haurà de 
desenvolupar de forma oral, en llengua catalana i anglesa o francesa, tipus role-playing a 
un lloc d’informador de patrimoni. 
 
Per superar aquesta prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. 
 
La puntuació total de la fase de l’oposició serà la suma de tots els exercicis puntuats 
d’aquesta fase. 
 
 
11. DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS 
 
La fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, serà posterior a la fase d’oposició i 
consistirà en la valoració dels mèrits i capacitats al·legats i acreditats documentalment 
pels/per les aspirants fins al darrer dia de presentació de sol·licituds, i amb la realització 
d’una entrevista. La documentació que no s’acompanyi juntament amb la sol·licitud per 
aquesta convocatòria no serà valorada, tot i que consti a l’expedient personal. Els mèrits 



informats en el curriculum vitae presentat per la persona aspirant que no hagin estat 
documentalment acreditats no es computaran a efectes de la fase de concurs. 
 
L’òrgan qualificador valorarà d'acord amb el barem següent: 
 
A) Experiència laboral: fins a un màxim de 3 punts. 
 
A.1) Per haver exercit com a informador/a realitzant visites guiades a espais patrimonials o 
museus: per cada mes complet: 0,125 punts. 
 
A.2) Per acreditar experiència en àmbits educatius: per cada mes complet: 0,10 punts. 
 
A.3) Per acreditar experiència en el món del lleure i la dinamització de públics infantils o 
turistes: per cada mes complet: 0,075 punts. 
 
Per tal d’acreditar correctament el temps treballat, ja sigui en l’àmbit privat o en una 
administració pública, caldrà que de la documentació presentada es desprengui: data 
d’alta a l’empresa, data de baixa o bé certificar que encara es treballa, tipus d’activitat 
realitzada i categoria professional. És, per tant, necessari presentar un certificat de vida 
laboral, juntament amb un full de salari, contracte, presa de possessió, o certificat 
d’empresa. 
 
En el cas de treball autònom, s’haurà d’acreditar mitjançant còpia compulsada de la 
llicència fiscal i certificació de cotització al règim d’autònom o certificació de període d’alta 
en l’impost d’activitats econòmiques. 
 
B) Altres titulacions: fins a un màxim d’1 punt. 
 

B.1 Llicenciatura o grau en Història, Història de l’Art, Arqueologia, Geografia i 
Humanitats: 1 punt 

B.2 Diplomatura o grau en Magisteri, Turisme, o dins de la branca social o artística: 
0,75 punts 
B.3 Cicle formatiu d’animació socio-cultural: 0,50 punts 
B.4 Títol de director de lleure: 0,30 punts 
B.5 Títol de monitor de lleure: 0,25 punts 
B.6 Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP): 0,50 punts 
B.7 Batxillerat, FP de segon grau, superior o equivalent: 0,25 punts 
B.8 Per cada curs finalitzat de les titulacions assenyalades al punt B.1: 0,25 punts 

 
C) Cursos: fins a un màxim de 0,50 punts 
 
Per cursos relacionats amb les tasques pròpies del lloc de treball: 
  

- Per cursos de durada igual o inferior a 25 hores: 0,075 punts. 
- Per cursos de 26 a 50 hores: 0,125 punts. 
- Per cursos de 51 a 100 hores: 0,20 punts. 
- Per cursos de durada superior a 100 hores: 0,25 punts. 



 
Per l’acreditació i valoració dels cursos de formació, caldrà aportar còpia compulsada de la 
certificació expedida en la qual consti la denominació del curs i la seva durada expressada 
en hores lectives  i si és possible el programa formatiu. 
 
Si a la certificació no consta la durada del curs en hores lectives, es computaran com a 
cursos de durada inferior a 25 hores. 
 
D) Nivell de coneixement de la llengua catalana: fins a un màxim de 0,50 punts. 
 
Es valoraran els certificats superiors al nivell superior de català (C2) de la Direcció General 
de Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres equivalents. 
 
E) Coneixement de llengües estrangeres: fins a un màxim de 2 punts. 
 
Es valoraran els certificats dels cursos realitzats a les escoles oficials d’idiomes o altres 
oficials homologats, d’acord amb l’idioma i nivell assolit, en anglès, francès, alemany o 
rus. 
 
Nivell A1: 0,20 punts per idioma 
Nivell A2: 0,40 punts per idioma 
Nivell B1: 0,60 punts per idioma 
Nivell B2: 0,80 punts per idioma 
Nivell C1: 1 punt per idioma 
Nivell C2: 1,5 punts per idioma 
 
La valoració es realitzarà mitjançant document que acrediti el nivell adquirit en l’idioma 
corresponent. 
 
F) Entrevista. Màxim: 3 punts. 
 
Els aspirants que hagin aprovat la prova pràctica realitzaran una entrevista amb l’òrgan 
qualificador, que valorarà entre 0 i 3 punts.   
 
La puntuació total de la fase de concurs serà la suma de tots els exercicis d’aquesta fase. 
 
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior als 10 punts. 
 
 
12. VALORACIÓ DEL CONCURS-OPOSICIÓ 
 
L’òrgan qualificador valorarà cadascun dels exercicis obligatoris i eliminatoris. 
 
La puntuació final s'obtindrà de la manera següent: 
 
a) Se sumarà la puntuació obtinguda per cada aspirant en els diferents exercicis de la fase 
d'oposició.  



 
b) A la puntuació així obtinguda s'hi afegirà la resultant de la fase de concurs, obtenint 
d'aquesta manera, la puntuació final de cada opositor/a. 
 
 
13. FORMA DE PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ACREDITATIUS 
 
Per tal d’acreditar correctament el temps treballat, ja sigui en l’àmbit privat o en una 
administració pública, caldrà que de la documentació presentada es desprengui: data 
d’alta a l’empresa, data de baixa o bé certificar que encara es treballa, tipus d’activitat 
realitzada i categoria professional. És, per tant, necessari presentar un certificat de vida 
laboral actualitzat, juntament amb un full de salari, contracte, presa de possessió, o 
certificat d’empresa. 
 
En el cas de treball autònom, s’haurà d’acreditar mitjançant còpia compulsada de la 
llicència fiscal i certificació de cotització al règim d’autònom o certificació de període d’alta 
en l’impost d’activitats econòmiques i informe de vida laboral. 
 
Per l’acreditació i valoració de la titulació acadèmica caldrà aportar còpia compulsada de la 
certificació expedida. 
 
Per l’acreditació i valoració dels cursos de formació, caldrà aportar còpia compulsada de la 
certificació expedida en la qual consti la denominació del curs i la seva durada expressada 
en hores lectives, i si és possible el programa formatiu. 
 
 
14. QUALIFICACIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ 

 
14.1 La qualificació final de cada aspirant s'obté sumant, a les qualificacions obtingudes a 

la fase d'oposició, les obtingudes a la fase de concurs. 
 
14.2 L’òrgan de selecció farà pública la puntuació final del procés selectiu al tauler 

d’anuncis, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web 
de l’Ajuntament, www.calafell.cat). No es podrà declarar superat en el procés 
selectiu un nombre d’aspirants superior al de les places convocades, més el de les 
vacants produïdes abans de la finalització del procés selectiu. 

 
14.3 Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris. 
 
14.4 Els aspirants proposats hauran de presentar a la Secretaria de la Corporació, en el 

termini màxim que s’estableixi, els documents acreditatius de les condicions exigides 
a la base segona. 

 
L’acreditació de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal 
desenvolupament de les funcions pròpies del lloc a proveir es realitzarà amb 
aportació d’un certificat mèdic oficial. 

 



14.5 Si dins del termini establert, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats 
no presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser 
nomenats i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la 
responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat. 

 
EMPATS EN LA PUNTUACIÓ FINAL: 
 
Els possibles empats en la puntuació final es resoldran aplicant els criteris següents: 
 

- En els casos de concurs-oposició, es desfà l’empat a favor de l’aspirant que hagi 
obtingut la major puntuació a la fase d’oposició. 

 
- Si persisteix l’empat, es desfarà l’empat a favor de l’aspirant que hagi obtingut la 

major puntuació en l’exercici que l’òrgan qualificador consideri més important de 
tot el procés selectiu. 

 
- En cas de persistir l’empat en els casos de concurs-oposició, l’òrgan selectiu 

acordarà la realització d’una prova extraordinària d’aptitud relacionada amb les 
funcions pròpies de la plaça convocada i s’haurà d’anunciar als aspirants amb 
antelació suficient, com a mínim de 48 hores. 

 
 
15. BORSA DE TREBALL 
 
Totes les persones aspirants que hagin superat el procés selectiu formaran part d’una 
borsa de treball per ordre de puntuació, i l’OAM-Fundació Castell de Calafell Ajuntament 
en farà ús si sorgeixen noves necessitats. 
 
El funcionament de la borsa es regirà per les següents normes: 

 
� La posició que inicialment es designi a cada persona candidata, d’acord amb la 

puntuació obtinguda en el procés selectiu, es mantindrà durant tota la vigència 
d’aquesta borsa de treball, excepte el que disposa els apartats següents. 

 
� Si la persona aspirant al ser cridada en temps i forma per l’Organisme per una 

contractació superior a tres mesos renuncia, no se l’exclourà de la borsa, però es 
mourà el seu lloc dins de la llista i passarà a l’última posició. Si és cridat per cobrir una 
baixa per incapacitat indeterminada i renuncia restarà en la mateixa posició. En cas de 
renuncies per contractacions inferiors a tres mesos es mantindrà en la mateixa 
posició. No obstant, això no seria d’aplicació en cas que concorrin causes 
degudament justificades que impossibilitin la incorporació immediata, com per 
exemple circumstàncies que posin en risc la salut.  

 
� La crida al personal aspirant serà per contacte telefònic, amb dos intents en hores 

diferents i enviament d’un correu electrònic, si aquest ha estat facilitat en la instància. 
Si a la segona trucada no s'ha pogut establir el contacte i/o no s’ha contestat al 



correu electrònic en un màxim de 24 hores des del seu enviament, es donarà avís a la 
següent persona de la llista. 
 

� Si una persona aspirant causa baixa per no superar el període de prova 
automàticament quedarà exclòs de la borsa de treball. 

 
� Si una persona aspirant renuncia al lloc mentre es troba en situació activa a 

l’Organisme, no se l’exclourà de la borsa, però passarà a l’última posició. 
 
Aquesta borsa restarà oberta fins a la creació d’una nova borsa. 
 
 
16. PERÍODE DE PROVA 
 
Les contractacions estaran sotmeses a un període de prova de 15 dies hàbils a comptar 
des del dia de vigència del contracte, en el cas de contractacions de durada inferior a tres 
mesos, i de 2 mesos en cas de durada superior. Mentre estigui vigent aquest període, 
qualsevol de les parts podrà donar per rescindida la relació sense haver de lliurar cap tipus 
d’avís previ ni motivació, i únicament s’exigirà una notificació fefaent d’aquesta voluntat 
de donar per acabat el contracte. 
 
Aquest període serà superat de forma automàtica si no existeix informe desfavorable per 
part de la persona responsable. 
 
 
17. FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE, INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DE SERVEI 
 
La finalització del contracte serà quan finalitzi el termini establert pel qual va ser 
contractat/da, com també, es podrà produir quan es doni alguna de les causes previstes a 
la legislació vigent en matèria de personal.  
 
En l'exercici de la funció pública atribuïda al lloc de treball per la qual es contracti, serà 
aplicable la normativa vigent sobre règim d'incompatibilitats en el sector públic. 
 
 
18. INCIDÈNCIES 
 
L’òrgan qualificador queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre 
els acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.  
 
 
19. RECURSOS 
 
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’alcalde, si aquests actes 
decideixen directament o indirectament els fons de l’assumpte, determinen la 
impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici 
irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d’acord amb els 



articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un 
mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant de l’alcalde, 
o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a 
comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb el 
que preveu l’article 10 de la Llei esmentada. 
 
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims 
decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat 
de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i 
interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a 
partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcalde. 
 
Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient 
per a la defensa dels seus interessos. 
 
 
Calafell, 5 de juny de 2017 
 
El president de l’OAM-Fundació Castell de Calafell 
 
 
Ramon Ferré Solé 
 



ANNEX I - TEMARI 
 
Tema 1. Calafell. Dades geogràfiques i històriques. 
 
Tema 2. Calafell. Municipi Turístic. 
 
Tema 3.  Calafell. Béns Culturals Catalogats PGOU. Béns d’Interès Cultural i Béns de 

Rellevància Local. Immobles, Monuments i Jaciments Arqueològics. 
 
Tema 4. Les instal·lacions educatives, culturals i esportives a Calafell. 
 
Tema 6. La Ciutadella Ibèrica. 
 
Tema 7. El Castell de Calafell Monument i entorn. 
 
Tema 8. Guia de carrers de Calafell. 
 
Tema 9. La Casa Barral. 
 
Tema 10. Calafell. Festes locals. Calendari i celebracions. 
 
Tema 11. Confraria de pescadors. 
 



ANNEX II. MODEL D’INSTÀNCIA 

 
SOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU, PER A LA COBERTURA D’UN 

LLOC DE TREBALL, A TEMPS PARCIAL, D’INFORMADOR/A DE PATRIMONI DE L’OAM-
FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL, MITJANÇANT CONCURS–OPOSICIÓ LLIURE, I CREACIÓ  

D’UNA BORSA DE TREBALL (codi convocatòria RH/17/003) 

 
Dades personals 

1r . cognom 
 

2n. cognom Nom 

NIF Data de naixement (dd/mm/aaaa) 
/        / 

Nacionalitat 

Adreça 

Codi Postal Població 

Telèfon fix Telèfon mòbil 

Adreça electrònica 
 
De conformitat amb l’establert en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics, i altra legislació vigent AUTORITZO a l’Ajuntament de Calafell, en relació amb aquesta 
sol·licitud, que m’enviï comunicacions mitjançant l’ús de: (marqueu el que procedeixi) 
 
  �     No autoritzo            �     Al telèfon mòbil       �     A l’adreça electrònica 

 
Dades de la convocatòria 

Data de publicació al Tauler d’anuncis: 

Lloc de treball: Informador/a  de patrimoni de l’OAM 

Torn:              Lliure                           Sistema de selecció: concurs - oposició 

 
Documentació que s’adjunta: 

�   Currículum vitae de la persona aspirant. 
�   Fotocòpia compulsada del DNI. 
�   Fotocòpia compulsada de la titulació exigida (segons la base 3 de les Bases específiques). 
�   Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats en la fase 



de concurs (segons la base 12 de les Bases específiques). 
�   El justificant de pagament dels dret d’examen 
�   Fotocòpia compulsada del document acreditatiu del coneixement de català:  �   Si  �   No 

 
ATENCIÓ:  
S’ha d’adjuntar la documentació que acrediti els requisits i els mèrits al·legats juntament amb aquesta 
sol·licitud. 
No es tindran en compte els mèrits i/o requisits al·legats però no acreditats, tal i com determines les bases 
de la convocatòria.  En tot cas, s’estarà al que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

 
DECLARO que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud, i que 
reuneixo els requisits i condicions necessàries exigides en la convocatòria d’aquestes Bases, per la 
qual cosa, DEMANO ésser ADMÈS/ADMESA al concurs oposició convocat a que fa referència 
aquesta sol·licitud, comprometent-me a provar documentalment tot el que declaro. 
 
Calafell, ____ de __________ de 20__ 
 
 
 
 
 
Signat: _________________________________ 
 

 
 
AVÍS LEGAL: D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el 
fitxer automatitzat del registre de documents i en la base de dades del departament de Recursos 
Humans de l’Ajuntament de Calafell per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa a la 
persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, 
en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Servei 
d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Calafell o al registre telemàtic habilitat al web 
www.calafell.org. 
 
SI / NO autoritzo l’Ajuntament de Calafell a fer ús de les dades personals facilitades en els processos 
selectius o procediments de contractació que consideri oportú, dins l’àmbit de l’Ajuntament, 
organisme autònoms dependents i consorcis participats. 
 
 
IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE- PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE  CALAFELL 


