
 

 

Anunci pel nomenament de màxima urgència d'un tècnic/a de serveis 
a la ciutadania (grup A subgrup A2) fins a la cobertura definitiva 
prevista per procés d'estabilització. 
 
Expedient:  

 
El Consell Comarcal de la Selva té la necessitat de nomenar per màxima urgència un 
tècnic/a de serveis a la ciutadania (grup A subgrup A2), atès que l ’endarreriment del 
procés d’estabilització previst per aquest 2022, sumat a la finalització d’alguns dels 
programes temporals relacionats amb els serveis que es presten des de la Unitat 
d’Educació, fan que aquesta es quedi amb personal insuficient per poder dur a terme totes 
les tasques previstes per als propers mesos (posada en marxa del nou servei de transport 
escolar, tramitació de les inscripcions i els ajuts de transport escolar, etc.) 
 
 

 
1. Funcions principals del lloc de treball: 
 

Realitzar funcions per a les que l’habilita la seva titulació, entre d’altres: 

 

 Coordinar la posada en marxa del nou servei de transport escolar: 

• Revisió del mapa de rutes i les parades 

• Reunions amb els nous operadors del servei 

• Reunions amb el personal del servei (xofers i monitors) 

• Coordinació amb les direccions dels centres escolars per a l’inici de curs 

• Elaborar, comunicar i coordinar llistat alumnes de cada ruta (2000 alumnes) 

• Supervisar la posada en marxa del servei (inici 5 setembre) 

 

 Tramitar les altes del servei de transport (2000 sol·licituds) 

 Tramitació del ajuts de transport escolar 

 
 
Aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin assignades pels seus superiors 

 
 
 
 
2. Condicions de treball  
 
 Denominació del lloc de treball: Tècnic/a de Serveis a la Ciutadania  
 Grup de classificació: A (subgrup A2) 
 Sou brut/mes: segons escala salarial 
 Jornada: 35 hores setmanals 
 Període del nomenament contractació: fins a la cobertura de vacant del procés  

d’estabilització impulsat pel Consell Comarcal de la Selva 
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 Requisits de les persones aspirants 
 
Per tal de ser admeses en aquest procediment selectiu, les persones aspirants han 
de reunir els requisits següents referits a la data de finalització del terminis de 
presentació d’instàncies: 
 
a) Tenir nacionalitat espanyola, ser nacional d’altres Estats de la Unió Europea, o els seus 
cònjuges no separats de dret, i els seus descendents. Tenir la nacionalitat d’aquells Estats 
que els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, o tenir residència legal a l’Estat 
espanyol. Tot l’anterior, en les condicions de l’article 57 del Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic i normativa complementària. 
 
b) Tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques, no patir malaltia o 
defecte físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies del 
nomenament. 
 
c) Tenir complerts 16 anys d’edat i no superar l’edat màxima de jubilació. 
 
d) Estar en possessió de títol de Grau o titulació equivalent o en condicions d'obtenir-lo en 
la data en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies. En el cas de títols equivalents o 
d’altres Estats membres de la Unió Europea, les persones aspirants hauran d’acreditar 
documentalment l’equivalència o el reconeixement per l’estat espanyol. 
 
e) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 
administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats 
autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a treballs o càrrecs 
públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars en les que s’hagi estat separat o 
inhabilitat. En el cas de ser nacional d’altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació 
equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu 
Estat, en els mateixos termes, l’accés al treball públic. 
 
f) Acreditar o declarar disposar de coneixements de llengua catalana equivalents al nivell 
de suficiència de català (certificat C) de la Direcció General de Política Lingüística o 
equivalent d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE/228/2004. Les persones aspirants 
que no acreditin documentalment dit nivell hauran de superar la corresponent prova. Els 
nacionals 
membres d’altres estats hauran d’acreditar, també, coneixements suficients de castellà (C1 
o superior) o en cas de no acreditació hauran de superar la corresponent prova. 
 
g) No trobar-se afectades per cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat. 
 
h) Disposar de permís de conducció tipus B. 
 

 Publicitat de l’oferta i presentació d’instàncies 
 
La present oferta es donarà publicitat a través de la web del Servei Integral d’ocupació del 
Consell Comarcal (https://ocupacio.selva.cat/) 
 

Els aspirants que compleixin amb els requisits hauran d’emplenar el model d’instància 
sol·licitant prendre part en aquest procés de selecció que estarà disponible a la seu 
electrònica del Consell Comarcal en l’apartat d’Oferta pública d’ocupació. 
 
La presentació de la sol·licitud s’haurà de fer per mitjans telemàtics a través de la seu 
electrònica (https://seu.selva.cat), dins l’apartat de tràmits i gestions. 
 

El termini de presentació d’instàncies finalitzarà transcorreguts tres dies naturals a 
comptar des de l’endemà de la seva publicació a la web del Servei Integral d’ocupació 
del Consell Comarcal 
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 Selecció del candidat/a 
 
 
A l’hora de seleccionar el candidat/a, es farà una entrevista per part del Cap de 
Departaments de Serveis a la Ciutadania i el Cap de la Unitat d’Educació per determinar 
quin d’ells s’ajusta més al perfil requerit. 
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