
 

 

Anunci de les bases i convocatòria del procés de selecció per a la 
substitució de les possibles baixes d’IT, de les vacances i per a cobrir les 
necessitats ocasionals i previsibles, de/la tècnic/a de cultura-Espai 
Companys, i per a la creació d’una borsa de treball 

 
 

En data 25 de maig de 2022, la presidència del Consell ha acordat aprovar 
l’expedient per a la selecció de personal  per a la substitució de les possibles 
baixes d’IT, de les vacances i per a cobrir les necessitats ocasionals i 
previsibles, de/la tècnic/a de cultura-Espai Companys, i per a la creació d’una 
borsa de treball. 

 
Així mateix s’han aprovat els criteris que se seguiran en la selecció: 

 
 

1.- Objecte 
 

L’objecte d’aquestes bases  és la regulació de la selecció, amb caràcter de 
màxima urgència i en règim laboral temporal, d’un/a tècnic/a de l’Espai 
Companys amb les següents característiques: 

 Denominació del lloc de treball: Tècnic/a de Cultura - Espai Companys 

 Grup de classificació: A2 

 Complement de destí: nivell 18 

 Complement específic: 5.951,96 euros/anuals 

 Jornada sencera (37,5 h) 

 Sistema selectiu: concurs i entrevista tècnica 

 Tipus de contracte: Temporal de substitució de persona treballadora, 

o temporal per circumstàncies de la producció o temporal per 

necessitats ocasionals i previsibles.  

 
 

2.- Funcions bàsiques 
 

Les funcions bàsiques d’aquest lloc de treball, són: 

 

 Desenvolupar les tasques administratives vinculades al seu àmbit.  

 Encarregar-se de l’atenció al públic, telefònica i presencial, de l’Espai 
Lluís Companys del Tarròs. 

 Encarregar-se del manteniment de l’Espai Lluís Companys i de les 
visites guiades turístiques al municipi, en diferents idiomes. 

 Col·laborar en el desenvolupament de les activitats que es duen a terme 
a l’Espai Lluís Companys. 

 Col·laborar en la realització d’activitats de promoció cultural i turística de 
la comarca.  



 

 
3.- Condicions dels aspirants 

 
Per formar part en les proves de selecció, serà necessari reunir els requisits 
establerts en l'article 56 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre i altres, tots 
els quals s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds 
i s'han de continuar complint durant tot el procés selectiu, i que es relacionen 
seguidament: 

 
a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels altres Estats membres de 
la Unió Europea o d’Estats als quals, en virtut de Tractats internacionals 
subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la 
lliure circulació de treballadors en els termes que aquesta es troba definida 
en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. 

 
També podran accedir, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, els 
estrangers amb residència legal a Espanya, els cònjuges dels espanyols i 
dels nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no 
estiguin separats de dret, així com els seus descendents o els del cònjuge 
sempre que no estiguin separats de dret i siguin menors de 21 anys o 
majors, dependents. 

 
b) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques. 

 
c) Haver complert setze anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de 
jubilació forçosa. 

 
d) No haver estat separat 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 ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, 
per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a 
les quals exercien en el cas del personal laboral, en el qual hagués estat 
separat o inhabilitat. 

 
En el cas de ser nacional d'un 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 aquests termes l'accés a l'empleat públic. 

 
e) Estar en possessió d’una titulació universitària de diplomatura, grau o 
llicenciatura (o equivalent), en l’àmbit de les ciències socials, vinculada amb 
les tasques a desenvolupar. 

 
f) Coneixements de llengua catalana. D’acord amb el Decret 161/2002, d’11 
de juny, estar en possessió del certificat de coneixements de llengua 
catalana nivell de suficiència, certificat nivell C1. 

 



 

 
 
 
 

g) Coneixements de llengua castellana. Els aspirants que no tinguin la 
nacionalitat espanyola i no siguin nacionals de països amb el castellà com a 
llengua oficial, han d'acreditar el coneixement del nivell avançat (C1 o C2) de 
la llengua castellana, tant en l’expressió oral com a l'escrita, mitjançant un 
certificat conforme el que disposa el Real Decreto 1137/2002, de 31 
d’octubre, que regula els diplomes d’espanyol com a llengua estrangera, 
modificada pel RD 264/2008, de 22 de febrer. 

 

 
4.- Òrgan de selecció 

 

La valoració de les persones candidates s’efectuarà per les tècniques 
responsables de les àrees del Consell Comarcal relacionades amb l’àmbit del 
turisme i joventut. 

 
 

5.- Procés de selecció 

El procediment de selecció emprat serà el de valoració de mèrits i entrevista. 

5.1- Fase de valoració de mèrits (fins a 8 punts) 
Es procedirà a la valoració dels mèrits al·legats per les persones aspirants, 
sempre que hagin aportat la documentació acreditativa dels mèrits, formació o 
serveis prestats pel desenvolupament de les funcions relacionades amb el lloc 
de  treball. 

 
5.1.1- Formació (fins a un màxim de 3 punts) 
a) Formació complementària relacionada el lloc de treball al qual s’opta, diferent 

de la que ha permès l’accés al procés de selecció: 

 
 Grau universitari o altres estudis relacionats amb el lloc de treball: 2 

punts 

 Estudis universitaris en els àmbits de la història, humanitats, etc. 

(mínim 180 crèdits): 1 punts 

 Màster o postgrau: 0,5 punts 

 
b) Cursos de formació, perfeccionament o especialització, de temes 

relacionats amb la República, la Guerra Civil Espanyola, la postguerra o la 

memòria històrica, que  es valoraran d’acord amb els paràmetres següents: 

 

 Per cursos de 10 a 20 hores: 0,10 punts per curs 



 

 Per cursos de 21 a 30 hores: 0,15 punts per curs 

 Per cursos de més de 30 hores: 0,20 punts per curs 

 
c) Treballs de recerca, publicacions, etc. relacionats amb els temes esmentats 

a l’apartat anterior:  

 

 Articles o altres publicacions : 0,15 punts 

 

Per tal que els mèrits al·legats en aquest apartat puguin ser valorats, els 

interessats i interessades han d’aportar, en relació als cursos, a més de la 

corresponent certificació, documentació que acrediti el nombre d’hores 

realitzades.  Pel que fa a l’acreditació de l’apartat c) es presentarà la 

documentació que acrediti l’autoria del treball o publicació. 

 

5.1.2- Experiència (fins a un màxim de 5 punts) 
 

a) Pels serveis efectius prestats en administracions públiques o entitats 

privades, desenvolupant les funcions pròpies del lloc de treball, a raó de 0,1 

punts per mes sencer de servei. 

 
La prestació de serveis s'acreditarà mitjançant l'informe de vida laboral emès 
per la Tresoreria General de la Seguretat Social, més el certificat o contracte de 
l’entitat pública o privada per a qui s’han desenvolupat aquestes tasques, de les 
que resulti la seva relació amb les funcions del lloc de treball. 

 
5.2 - En el cas que l’òrgan de selecció ho consideri convenient. Mantindrà una 
entrevista de competències que es valorarà fins a un màxim de 2 punts, 

 

 

6.- Qualificació del concurs 
 

Les qualificacions s’obtindran per la suma de les diferents fases del concurs. 
 

El resultat es farà públic el mateix dia en que s’acordi i es comunicarà a les 
persones candidates. 

 
 

7.- Termini i forma de presentació de sol·licituds. 
 

Les sol·licituds es presentaran a la seu electrònica del Consell Comarcal de 



 

l’Urgell, a través del tràmit d’instància genèrica o al Registre del mateix ens, fins 
el proper dia 1 de juny de 2022 a les 14.00 hores. 
 
També es podran presentar, en el mateix termini, en qualsevol de les formes 
previstes a la llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les 
administracions  públiques. 

 
 



 

 
 

 
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA 

CONTRACTACIÓ, AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA I AMB RÈGIM LABORAL TEMPORAL, 
D’UN/A TÈCNIC/A DE CULTURA I DE L’ESPAI COMPANYS 

 
 

DADES PERSONALS: 

 
Cognoms  

Nom  

DNI  

Domicili a efectes de notificació i comunicacions 

Carrer i número  

Codi postal i localitat  

Telèfon mòbil i fix  

Correu electrònic que designo a l’efecte de notificacions (obligatori) 

 
 

EXPOSO: 

 
A. Que conec i reuneixo les condicions establertes en l’apartat “Condicions dels aspirants” de 

les bases reguladores de la convocatòria, el que declaro sota jurament o promesa. 

 
B. Que estic en possessió de la següent titulació universitària de diplomatura, grau o 

llicenciatura, en l’àmbit de les ciències socials i/o jurídiques:    
 

C. Que acompanyo el certificat de coneixements de nivell de suficiència (certificat C1) de 

llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya 

un altre d’equivalent o superior. 

 
D. Que posseeixo coneixements de llengua castellana. Els aspirants que no tinguin la 

nacionalitat espanyola i no siguin nacionals de països amb el castellà com a llengua oficial, han 

d'acreditar el coneixement del nivell avançat (C1 o C2) de la llengua castellana, tant en 

l’expressió oral com a l'escrita, mitjançant un certificat conforme el que disposa el Real Decreto 

1137/2002, de 31 d’octubre, que regula els diplomes d’espanyol com a llengua estrangera, 

modificada pel RD 264/2008, de 22 de febrer. 

 

E. Que conec les bases i les accepto íntegrament. 

 
F. Que, a efectes de la valoració de mèrits previstos en les bases, disposo dels originals que 

poden ser-me requerits en qualsevol moment del procés. 

 
 
 
 
 



 

 
 

Procés de selecció 
 

Aporto els següents mèrits: 

 

1. Formació. 
 
 

a) Formació complementària relacionada al lloc de treball 
 

 

 

 

 

 

 

 
b) Cursos de formació, perfeccionament o especialització, de temes relacionats amb la 

República, la Guerra Civil Espanyola, la postguerra o la memòria històrica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

c) Treballs de recerca, publicacions, etc. relacionats amb els temes esmentats a l’apartat 
anterior 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Experiència. 
 

Pels serveis prestats en administracions publiques o entitats privades 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Tàrrega,  el de de 2022 

 

AUTORITZO al Consell Comarcal de l’Urgell a efectuar quines comunicacions i notificacions es 

derivin d’aquest procés mitjançant correu electrònic al que he designat en aquesta sol·licitud. 

 
D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que, en comunicar les vostres 

dades personals, consentiu, que siguin tractades pel Consell Comarcal de l’Urgell, amb la 

finalitat de gestionar la convocatòria de selecció de personal en la qual participeu com a part 

integrant de la gestió de recursos humans del citat ens, legitimada en base al vostre 

consentiment exprés. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu 

dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com a exercir els altres drets sobre les 

mateixes que vinguin establerts per la normativa vigent. Les dades de contacte amb la 

Delegada de Protecció de Dades del Consell Comarcal de l’Urgell són: dpd@urgell.cat Podeu 

consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a: www.urgell.cat. 

Finalment, se us comunica que les vostres dades seran eliminades un cop acabada la gestió 

de les activitats indicades a la finalitat. 

 
Dono el meu consentiment al tractament de les meves dades personals. 

 
 Sí 

 No 
 

Per tot l’exposat DEMANO: 

 
Ésser admès/a per a participar en la convocatòria, pel sistema de concurs per a una plaça 

laboral temporal de tècnic/a de Cultura i de l’Espai Companys. 

 

 

 
Signat, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL·LM. SR. PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DE L’URGELL 

 
 
 
 
 

mailto:dpd@urgell.cat
http://www.urgell.cat/


 

 
 

Aquesta sol·licitud signada, juntament amb tota la documentació requerida a les bases 

de la convocatòria i aquella que el sol·licitant tingui a bé d’adjuntar per acreditar els 

mèrits relacionats, es podrà presentar: 

 
a) PRIORITÀRIAMENT, al Registre Electrònic del Consell Comarcal de l’Urgell a través 

del tràmit d’instància genèrica que es troba a la Seu electrònica https://www.seu- 

e.cat/ca/web/ccurgell, adjuntant el model normalitzat de sol·licitud, signada 

electrònicament amb certificat digital, i la documentació acreditativa dels requisits i 

dels mèrits escanejada en format pdf. 

b) Presencialment, al Registre presencial del Consell Comarcal de l’Urgell, situat al carrer 

Agoders número 16 de Tàrrega en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 hores. 

 
c) En qualsevol altra forma regulada per l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

La presentació de la sol·licitud/instància sense signar vàlidament implicarà l’exclusió 
provisional del/de la candidat/a, fins a l’esmena del tràmit. 

 

 
Tàrrega, a la data de la signatura 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gerard Balcells i Huguet 
President 

https://www.seu-e.cat/ca/web/ccurgell
https://www.seu-e.cat/ca/web/ccurgell

