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BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ DE PERSONAL PEL LLOC DE TREBALL   

D’ADMINISTRATIU/VA DE RECURSOS HUMANS PER A L’EMPRESA MUNICIPAL CALAFELL 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A. (CEMSSA) 

 

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

És objecte de la present convocatòria la selecció per a la contractació d’un administratiu/va 

específic de gestió de recursos humans per a l’empresa municipal CEMSSA, l’objectiu es 

contractar una persona per poder donar resposta a una situació derivada de la incorporació de 

dues branques noves de treball i prestació de serveis, la de neteja viari i la de recollida de residus, 

que suposa un increment exponencial del personal de la organització, i la realització per la pròpia 

empresa de totes les nòmines, que requereix un reforç puntual durant un temps fins a reordenar 

els recursos humans i estabilitzar la seva gestió, i que es calcula serà en el termini màxim de 9 

mesos.   

La contractació que es formalitzarà serà eventual codi de contracte 402 a temps complert, pel 

règim general i segons la legislació vigent, i amb horari i retribució segons el conveni col·lectiu de 

treball del sector d’oficines i despatxos de Catalunya, per a un grup professional 3 nivell 2. 

SEGONA.- CONDICIONS QUE HAURAN DE REUNIR LES PERSONES ASPIRANTS 

Per  prendre part en la selecció són requisits necessaris: 

a) Tenir nacionalitat espanyola, ser nacional d’altres estats de la Unió Europea, o bé la d’altres 

països fora de la Unió Europea amb autorització administrativa de residencia i treball (LO 

4/2000 de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su 

Integración social), sense prejudici d’allò establert en lleis especials i en els Tractats 

Internacionals en els que Espanya en formi part. 

b) Tenir complerts 18 anys d’edat i no superar l’edat de jubilació. 

c) Tenir el títol de Batxillerat, FP2 Administratiu o FP Grau Mitja Administratiu. Si es tracta d'un 

títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'organisme 

espanyol corresponent. La fotocopia s'ha d'adjuntar a la instancia. 

d) No haver estat objecte, en l’últim any natural, de cap expedient associat a sanció de caràcter 

greu en el sí de l’empresa CEMSSA, en qualsevol de les seves modalitats de contractació. 

Així mateix, tampoc s’admetrà a cap persona que, havent format part de la borsa de treball de 

l’empresa, durant els  últims dos anys des de la data de publicació d’aquesta convocatòria, 

hagi sigut objecte d’exclusió en borses anteriors, bé per motius disciplinaris o bé per exclusió 

forçosa en aplicació dels criteris de manca d’aptitud, o bé per no superació del període de 

pràctiques en un contracte anterior. 

e) No trobar-se afectades per cap causa d’incompatibilitat. 

f) Tenir un coneixement dels següents idiomes: per a tots els aspirants Català (titulació mínima 

nivell C o equivalent), L’acreditació del nivell de llengua catalana s’ha d’efectuar en el moment 

de presentació de la sol·licitud. En cas de no estar en possessió del certificat de coneixements 
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de llengua catalana equivalent al nivell C que expedeix 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 i les seves posteriors 

modificacions, les persones aspirants hauran de superar una prova especifica de 

coneixements de llengua catalana de nivell C, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es 

qualificarà d’apte o no apte. 

g) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar un 

coneixement adequat de la llengua castellana de nivell intermedi o nivell B. L’acreditació  

d’aquest coneixement es realitzarà mitjançant la presentació d’un dels documents que 

s’indiquen a continuació:  

- Certificat conforme han cursat la primària i/o secundaria i/o el batxillerat a l’Estat 

espanyol.  

- Diploma d’espanyol que estableix el RD 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. Les persones aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de 

llengua castellana hauran de realitzar un exercici que consistirà en una redacció de 200 

paraules, com a mínim , i a mantenir una conversa amb membres del comitè qualificador , 

la qual es qualificarà d’apte o no apte. L’exercici tindrà caràcter obligatori i eliminatori. 

L’acreditació del nivell de llengua castellana es podrà efectuar fins a la realització de les 

proves. 

h) Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria B. 

 

TERCERA.- PUBLICITAT DE LA SELECCIÓ 

 

Les bases un cop aprovades, es publicaran íntegrament a la seu electrònica de l’Ajuntament de 

Calafell. 

 

La convocatòria de la selecció es farà mitjançant anunci a la pàgina web de l’Ajuntament i de 

l’empresa. 

 

QUARTA.- CANDIDATURES, TERMINI DE PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ 

 

4.1. Candidatures 

 

Les candidatures per a prendre part en aquest procés selectiu es dirigiran al correu electrònic 

rrhh@cemssa.cat 

 

Les persones que desitgin participar en el procés hauran de presentar la següent documentació: 

 

- SOL·LICITUD CANDIDATURA 

mailto:rrhh@cemssa.cat
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- CURRICULUM VITAE 

- FOTOCÒPIA DEL DNI 

- FOTOCÒPIA DEL CARNET DE CONDUÏR 

- FOTOCÒPIA DE LA TITULACIÓ exigida i puntuable 

- INFORME DE VIDA LABORAL  

- CERTIFICAT NIVELL C català 

- ALTRE DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA RESTA DE CIRCUMSTANCIES. 

Per la sola presentació de la sol·licitud, les persones aspirants queden assabentades i donen el seu 
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a la gestió 
del procés selectiu i per a la resta de la tramitació de l’expedient, d’acord amb la normativa vigent 
sobre protecció de dades de caràcter personal. Aquesta informació podrà ser compartida amb 
l’Ajuntament de Calafell per a totes aquelles qüestions a veure amb la contractació de personal i 
els serveis institucionals que l’ajuntament realitzi. Els drets ARCO es podran exercir davant de 
l’empresa CEMSSA, a l’adreça Plaça Catalunya, 1 de Calafell, Tarragona.  
 

4.2 Termini de presentació 

 

El termini de presentació de candidatures s’obrirà al dia següent de la publicació de l’anunci 

d’aquesta convocatòria a la seu  electrònica de l’ajuntament, i finalitzarà transcorreguts 7 dies 

naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació. 

 

4.3 Admissió 

 

Un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures, s’aprovarà la relació provisional de 

persones admeses i excloses, la qual s’exposarà a la seu electrònica de l’ajuntament, a efectes de 

reclamacions. 

 

Les persones aspirants disposaran d’un termini de 2  dies naturals, comptats a partir de l’endemà 

de la publicació de la resolució esmentada, per presentar possibles reclamacions adreçades a 

esmenar els defectes que pugui contenir la llista provisional de persones aspirants admeses i 

excloses. En cas de no esmenar-se els defectes, la sol·licitud s’arxivarà sense cal altre tràmit. 

 

Transcorregut el termini anterior, es dictarà resolució amb les llistes definitives de persones 

aspirants admeses i excloses que serà publicada en la seu electrònica de l’Ajuntament de Calafell. 

 

 

CINQUENA.- COMITÈ QUALIFICADOR 

 

El Comitè qualificador de la selecció estarà format pel president/ a i 2 vocals, un dels quals també 

serà el/ la secretari/ ària de la societat. 

Aquests membres que formen el Comitè qualificador actuaran amb plena independència, 
professionalitat i autonomia, essent responsables de l'objectivitat del procediment, de l'estricte 
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compliment de les bases de la convocatòria i dels terminis establerts per a la realització i 
qualificació de les proves i publicació dels seus resultats. 
 
La composició nominal del Comitè qualificador es determina prèviament a la llista definitiva 
d'admissió i exclusió al procés selectiu, i serà publicat a la web de CEMSSA i de l’Ajuntament de 
Calafell. 
 
El Comitè no es pot constituir ni actuar sense l'assistència d’ambdós components, titulars o 
suplents, quedant facultat per resoldre qualsevol incident, dubte o discrepància que pugui 
produir-se durant el procés selectiu i interpretar les bases, i podrà alterar l'ordre de les proves si 
convé al procés selectiu. Podrà requerir l'assessorament d'especialistes a totes o algunes de les 
proves, que actuaran amb veu i sense vot. 
 
SISENA.- FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC DE TREBALL 
 
Sota la supervisió del Responsable del departament realitzarà les següents funcions:  
 

• Administració de personal: seguiment de les polítiques de control de recursos humans, 
preparació documentació pels treballadors, atenció i resposta de les consultes dels 
treballadors, preparació dels contractes de plantilla. 

• Preparació, gestió i revisió de la nòmina mensual, així com proposar millores en la 
gestió.  

• Interactuar amb la plantilla de l'organització per la correcta resolució dels dubtes sobre 
els seves nòmines i altres consultes relacionades  

• Elaboració d'informes, indicadors i anàlisis dades de personal. 
• Col·laborar en la implantació i seguiment d’accions de comunicació interna per tal 

d’aconseguir la màxima efectivitat.  
• Vetllar pel l’acompliment de les normatives i proposar millores que permetin minimitzar 

els processos administratius.  
• Altes i baixes a la Seguretat Social 
• Tràmits relacionats amb faltes i sancions 
• Compliment de les obligacions periòdiques amb la Seguretat Social i l’Agència 

Tributària.  
• Gestió de les assegurances.  
• Control pressupostari i suport en la previsió de tancament anual i trimestral (inclou la 

realització). 
• Gestió dels tràmits interns de sol·licituds de pressupost al sistema intern, gestió de 

compres i factures. 
• Altres tasques de suport general del departament comptable. 

 
 
SETENA.-SELECCIÓ 
 
7 .1 .- Primer exercici. Coneixement de llengües (de caràcter obligatori i eliminatori) .  
 
7.1.1.- Llengua catalana.  
 
Consisteix en la realització d’una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
de suficiència C.  
 
Estaran exempts de la realització de la prova de català els/ les aspirants que hagin acreditat 
documentalment tenir el nivell exigit de conformitat amb l’establert a la base 2.g de les 
presents bases.  
 



 

Página 5 de 6 
 

La qualificació d’aquest exercici serà d’apte/ a o no apte/ a.  
 
El Comitè Qualificador podrà comptar amb l’assessorament d’una o mes persones expertes en 
matèria lingüística que han de col·laborar en la valoració de la prova de coneixements de la 
llengua catalana.  
 
7.1.2.- Llengua castellana.  
 
Només pels/ per les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.  
 
Consisteix en la realització d’una prova de coneixements de llengua castellana que consistirà en 
una redacció d’un text de 200 paraules, com a mínim, en el termini màxim de 20 minuts i a 
mantenir una conversa amb membres del tribunal durant un màxim de 10 minuts 
 
Estaran exempts de la realització d’aquesta prova els/les aspirants que acreditin 
documentalment estar en possessió del nivell exigit de conformitat amb l’establert a la base 2.h 
de les presents bases. La qualificació d’aquest exercici serà d’apte/ a o no apte/ a. Aquesta 
prova podrà ser encarregada a experts externs en matèria de selecció de personal.  
 
7 .2 .- Segon exercici. Prova teòric-pràctic (De caràcter obligatori i eliminatori)  
 
Consistirà en la realització d’una prova de caràcter teòric-pràctic sobre les funcions i 
coneixements específics anomenats a la base sisena. El resultat d’aquest exercici serà de 0 a 15 
punts.  
 
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 2 hores.  
 
Els/ les aspirants hauran d’assolir una puntuació mínim a de 7,5 punts.  
 
Les persones aspirants que hagin superat l'exercici segon, seran ordenades de major a menor 
puntuació. Un cop ordenades, només passaran al tercer exercici les 10 persones aspirants millor 
classificades. En cas d'empat a la posició 10, passaran a la següent prova totes aquelles 
persones empatades en aquesta posició.  
 
7 .3 .-  Tercer exercici. Entrevista personal (de caràcter obligatori i eliminatori) .  
 
Consisteix en la realització d’una entrevista per valorar les competències tècniques i les 
habilitats de l’aspirant en relació amb el lloc de treball i es podrà estendre a la comprovació dels 
mèrits al·legats. La valoració serà de 0 a 10 punts. L’aspirant que no s’hi presenti serà exclòs/a 
del procés selectiu.  
 
7 .4 .- Valoració dels mèrits 
 
El Comitè Qualificador puntuarà els CV, en base als següents criteris: 
 

- Formació de Grau universitari en branca de relacions laborals: 3 punts. 
- Formació específica en administració de personal: s’atorgarà fins a 4 punts, als 

candidats que acreditin coneixements en A3 Nom-Equipo, CONTA, Sistema RED 
Seguretat Social.  

- Formació específica en departament comptable: s’atorgarà fins a 2 punts, als candidats 
que acreditin coneixements de comptabilitat i en A3 Eco – ERP, per possible suport al 
departament de comptabilitat. 

- Experiència laboral prèvia en departament laboral en assessoria o gestoria: 2 punts per 
any de servei fins a un màxim de 14 punts. 



 

Página 6 de 6 
 

 
 
VUITENA.- RESOLUCIÓ. PERÍODE DE PROVA 
 
Acabat el procés selectiu, el Comitè qualificador proposarà el/s nomenament/s de l'aspirant i/o 
dels aspirants per a la contractació. A tal efecte, l'acta final del procés selectiu s'elevarà al 
conseller delegat o gerència de CEMSSA determinant el/la aspirant que es proposa nomenar. 
 
El/la proposat/da per al nomenament haurà d'estar en disposició d'incorporar-se a les seves 
funcions el dia que se'l/se la convoqui per fer-ho, llevat de causes de força major. 
 
El nomenament inclourà una clàusula establint un període de prova . 
 

NOVENA.- INCIDÈNCIES 
 
El Comitè Qualificador queda facultat per resoldre els dubtes, qüestions o conflictes que  es 
presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre del procés de selecció, en tot el que no 
estigui previst en aquestes bases o en la legislació vigent  aplicable. 
 

DESENA.- PANDÈMIA COVID-19 
 
Degut a la necessitat urgent de contractació de personal que podria afectar al normal 
funcionament del departament de Recursos Humans, durant el període d’afectació de la crisi 
sanitària degut a la pandèmia per COVID-19, l’empresa realitzarà les entrevistes de treball 
seguint tots els requisits i protocols de seguretat, recomanats pel departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
El Conseller Delegat 
 
 
 
Lluís Torrado Bonals 
Calafell 9 d’abril de 2021 
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