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PROCÉS SELECTIU PER COBRIR UNA PLAÇA VACANT GRUP ASSIMILAT AP 

VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL, DESTINADA A COBRIR EL 

LLOC DE TREBALL D’OPERARI/ÀRIA JARDINER/A. 

 

DILIGÈNCIA PER FER CONSTAR,  

Que d’acord l’acta número 1 de data 15 de juny de 2022 i les Bases del procés selectiu de 

referència, el tribunal de selecció ha acordat iniciar la fase de concurs i obrir un termini  de 

dos dies naturals per tal que els aspirants puguin presentar mitjançant registre d’entrada la 

documentació acreditativa dels mèrits al·legats. Es recorda als aspirants que en aquesta 

fase només seran avaluats els mèrits d’acord amb allò que haguessin declarat en la 

relació de mèrits i que van adjuntar amb la sol·licitud. 

 

Documentació que ha d’acompanyar a la sol·licitud: 

 Currículum vitae (CV) 

 Vida laboral expedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social 

 Per acreditar l’experiència professional: 

o Annex I de serveis prestats, contractes de treball,  o fulls de  nòmines (cal 

que la documentació aportada detalli les funcions dutes a terme o si no serà 

necessari aportar una acreditació de l’entitat contractant que les especifiqui. 

 Per acreditar la formació professional: 

o Per a la valoració dels cursos de formació, caldrà acreditar la denominació 

del curs, la durada expressada en hores lectives i, si és possible, el programa 

formatiu. 

 Per acreditar la formació reglada: 

o Altres titulacions oficials rellevants per al lloc a proveir. 

 Per acreditar les competències en tecnologia de la informació i la comunicació. 

o Certificat ACTIC o equivalent 

 Per acreditar coneixements de llengua catalana de nivell superior al requerit 

per l’accés. 

o Certificat de nivell B2, C1 o superior 
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