
ANUNCI

AJUNTAMENT DE CALAFELL

Per Decret del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Interns núm. 5225, de data 10 d’agost 
de 2021, s’ha resolt aprovar les bases especifiques per a la creació d’una borsa de treball 
d’auxiliars administratius/ves a l’Ajuntament de Calafell, alhora que la seva convocatòria.

Les bases que regeixen el procediment, són les següents:

“BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS 
ADMINISTRATIUS/VES A L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, MITJANÇANT CONCURS DE 
MÈRITS LLIURE, I LA SEVA CONVOCATÒRIA (codi convocatòria: RH/21/004)

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte d’aquestes bases específiques és regular la convocatòria i les determinacions 
concretes, per a la creació d’una borsa de treball de la categoria d’auxiliar administratiu, 
grup de titulació C2, pel sistema de concurs de mèrits lliure, de conformitat amb el que 
disposen les bases reguladores de les llistes d’espera de l’Ajuntament de Calafell 
publicades el 15 de juny de 2021 en el DOGC núm. 8434, i el 21 de juny de 2021, de 
forma extractada al BOPT.

Les funcions a desenvolupar són les descrites en les fitxes descriptives de l’actual relació de 
llocs de treball, amb dependència jeràrquica de la unitat on existeixi la necessitat de 
cobertura.

Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la perspectiva de gènere, allò que 
disposa l'Ajuntament de Calafell en el 2on Pla d'Igualtat d'Intern pel període 2020-2024, 
en la línia 3 del Pla, en quant a vetllar perquè tots els processos garanteixin la igualtat de 
tracte i d’oportunitats entre homes i dones. 

2. REQUISITS DEL PERSONAL ASPIRANT

Per prendre part en aquesta convocatòria, el personal aspirant ha de complir els requisits 
següents, a més dels generals que es disposen en les bases reguladores de les llistes 
d’espera de l’Ajuntament de Calafell publicades el 15 de juny de 2021 en el DOGC núm. 
8434, i el 21 de juny de 2021, de forma extractada al BOPT.

a) 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.

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

Codi Segur de Validació 1239f7ebab934b9b8c76ee81b4919ee7001

Url de validació http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
a
tu

ra
1

d
e

1

P
e
re

Fe
rr

e
1
0
/0

8
/2

0
2
1



Si es tracta d'un títol equivalent o obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació 
corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

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

El nivell de català correspon al nivell de suficiència de català C1.
El nivell de castellà correspon al nivell C2 o superior.

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

3. SOL·LICITUDS 

3.1. Termini de presentació de les sol·licituds.

De conformitat amb el que disposa la base 6 de les reguladores de les llistes d’espera de 
l’Ajuntament de Calafell, les persones inscrites en la llista d’espera per la categoria 
d’”AUXILIAR ADMINISTRATIU”, grup C2 assimilat, fins a la data de tancament per a la 
presentació d’instàncies en aquesta borsa, se les inclourà d’ofici per part de l’Ajuntament 
en aquesta convocatòria.

Aquelles persones que no constin en l’esmentada llista d’espera i estiguin interessades en 
aquesta oferta podran presentar les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció 
dins del termini improrrogable de 10 dies hàbils, des de l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al BOPT.

Les bases específiques es publicaran íntegrament al web, apartat “Treballa a 
l’Ajuntament”, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals 
(www.calafell.cat). 

3.2. Drets d’examen

La inscripció a aquesta borsa de treball és gratuïta.

4. PROCÉS SELECTIU

De conformitat amb el que disposen les bases 6 i 7 de les reguladores de les llistes 
d’espera de l’Ajuntament de Calafell, la valoració de mèrits i el seu procediment serà la 
que allí es determina.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de qualsevol dada o informació que 
s’incorpori, o el fet de no presentar davant de l’Administració aquella documentació que li 
sigui requerida a la persona inscrita, determinarà la impossibilitat de continuar amb 
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l’exercici del dret o l’activitat afectada des del moment en què es tingui constància dels 
fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que se’n derivin.

Les persones aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats per a la 
selecció seran definitivament excloses d’aquest procés selectiu. La publicació es durà a 
terme al tauler d’anuncis, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals 
(www.calafell.cat).  

4.1. Exercicis de caràcter obligatori i eliminatori (català i castellà)

Català: De conformitat amb la base 7.1.Quarta de les bases reguladores de les llistes 
d’espera de l’Ajuntament de Calafell, en cas de no acreditar el nivell de català requerit en 
aquesta convocatòria, la persona aspirant abans de ser contractada o nomenada, haurà de 
dur a terme una prova de català del nivell C1, sent necessària la qualificació d’APTE/A per 
poder ser nomenada o contractada. 

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 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.

En cas de no ser APTE/A se l’exclourà de la borsa de treball, però no de la llista d’espera.

Castellà: De la mateixa manera, en cas de no acreditar el nivell de castellà requerit en 
aquesta convocatòria, la persona aspirant abans de ser contractada o nomenada, haurà de 
dur a terme una prova de castellà d’aquell nivell, sent necessària la qualificació d’APTE/A 
per poder ser nomenada o contractada. 
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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.

En cas de no ser APTE/A se l’exclourà de la borsa de treball, però no de la llista d’espera.

5. QUALIFICACIONS FINALS I ESTABLIMENT DE LA BORSA DE TREBALL

Un cop finalitzada la qualificació del procés selectiu, l’òrgan qualificador publicarà una 
llista d’aprovats/aprovades amb la puntuació total obtinguda per cada persona aspirant 
que s’elevarà a l’òrgan competent per a la seva aprovació on es farà constar la data a 
partir de la qual entra en vigor. La vigència d’aquesta borsa serà fins que se’n realitzi una 
de nova.

Aquesta borsa de treball es farà pública al web corporatiu, apartat “TREBALLA A 
L’AJUNTAMENT”. 

En el cas que es realitzi un procés selectiu pel sistema de concurs-oposició o oposició, per 
a la provisió definitiva de les places, provinent d’ofertes públiques d’ocupació, d’aquesta 
categoria i s’hagi constituït una Borsa de reposició, aquesta tindrà preferència sobre la 
Borsa de treball prevista en aquestes bases.

La gestió d’aquesta borsa de treball serà la que es regula a la base 7 de les llistes d’espera 
de l’Ajuntament de Calafell.

6. 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. 

7. RECURSOS
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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 els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Tarragona, 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.

 
ANNEX 4.- MODEL D’INSTÀNCIA”

La qual cosa es fa pública per a coneixement general i tingui els efectes oportuns, 
informant que aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra la mateixa es 
pot interposar, potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de publicació de 
l’extracte d’aquest anunci al BOPT, o, directament, recurs contenciós administratiu davant 
dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona, en el termini de dos mesos comptats 
des l’endemà de la data de publicació de l’extracte d’aquest anunci al BOPT, sens perjudici 
de poder exercitar qualsevol altre recurs que s’estimi procedent.

Calafell, a la data de la signatura electrònica

El secretari acctal.
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