
 

 
 
 

 
ANNEX I 

 
BASES ESPECÍFIQUES DELS PROCESSOS SELECTIUS PER A L'ACCÉS A 

L'OFERTA EXTRAORDINÀRIA D'ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL 
MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS 

 
 
PROCÉS SELECTIU EST-CM-5.450 
 
Primera. Objecte de les bases 
 

 bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça del grup de 

la plantilla de . 
 
La  es regirà per les bases generals exposades anteriorment i 
per les bases específiques següents: 
 
Segona. Condicions dels aspirants 
 
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els/les 
aspirants han de complir els requisits específics següents:  
 
a.) Posseir la titulació legalment requerida per al grup A1 (Títol universitari de Grau, 
Enginyer, Arquitecte, Llicenciat o equivalent) creditació 
corresponent en la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds per 
prendre part en les proves selectives. 
 

Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria. 
 

Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que haguessin obtingut el 
reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions 
regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari. 
 
b.) No haver estat condemnat per sentència ferma per qualsevol delicte contra la 
llibertat i indemnitat sexuals dels tipificats al títol VIII de la Llei orgànica 10/1995, de 23 
de novembre, del Codi Penal, de conformitat amb el que preveu l'article 57 de la Llei 
orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència 
enfront de la violència, pel que fa als llocs de treball amb contacte habitual amb 
menors. 
 
A tal efecte, l'aspirant haurà d'aportar una certificació negativa del Registre Central de 
delinqüents sexuals o, alternativament, autor
mitjançant declaració responsable, que no ha estat condemnat per sentència ferma per 



 

 
 
 
delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d'éssers 
humans, de conformitat amb el que preveu l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 
de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència. 
 
Els ciutadans d'origen estranger o que tinguin una altra nacionalitat hauran d'aportar, a 
més, certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu 
país d'origen o d'on siguin nacionals, respecte dels delictes esmentats, traduït i 
legalitzat d'acord amb els convenis internacionals existents. 
 
Tercera. Distribució de places 
 
La plaça convocada correspon  
places reservades a la integració de persones amb discapacitat. 
 
Quarta. Procés Selectiu 
 
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base 
general setena. 
 
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants, 

caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de 
sol·licituds. 
 

inats del 
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat 
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú 

 del Consell 

equivalents. 
 

1) i b.2) del punt 2.1 de la base 
 

 
 
PROCÉS SELECTIU EST-CM-5.503 
 
Primera. Objecte de les bases 
 

 bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça del grup de 
class

. 
 
La  es regirà per les bases generals exposades anteriorment 
i per les bases específiques següents: 
 



 

 
 
 
Segona. Condicions dels aspirants 
 
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els/les 
aspirants han de complir els requisits específics següents:  
 
a.) Posseir la titulació de Grau o Diplomatura en Turisme o Comerç i estar en 

presentació de sol·licituds per prendre part en les proves selectives. 
 

Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria. 
 

a. 
Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que haguessin obtingut el 
reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions 
regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari. 
 
Tercera. Distribució de places 
 
La 
places reservades a la integració de persones amb discapacitat. 
 
Quarta. Procés Selectiu 
 
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base 
general setena. 
 
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants, 

caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de 
sol·licituds. 
 

ats no aptes restaran eliminats del 
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat 
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú 

 

equivalents. 
 

que preveu els apartats b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
PROCÉS SELECTIU MÈRITS-ADMINISTRATIUS/VES 
 
Primera. Objecte de les bases 
 

 bases regular el procés selectiu per proveir 6 places del grup de 

. 
 
La  es regiran per les bases generals exposades 
anteriorment i per les bases específiques següents: 
 
Segona. Condicions dels aspirants 
 
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els/les 
aspirants han de complir els requisits específics següents:  
 
a.) Posseir la titulació de Batxiller, BUP, FP de segon grau, Cicle Formatiu de Grau 
Superior o equivalent 
data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les 
proves selectives. 
 

Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria. 
 

Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que haguessin obtingut el 
reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions 
regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari. 
 
Tercera. Distribució de places 
 

places reservades a la integració de persones amb discapacitat. 
 
Quarta. Procés Selectiu 
 
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base 
general setena. 
 
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants, 

al setena. Els mèrits han de ser al·legats i 
caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de 
sol·licituds. 
 

realitzar un exercici de coneixe



 

 
 
 
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat 
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú 

equivalents. 
 
La va

la Ciutadania. 
 
 
PROCÉS SELECTIU MÈRITS-ORD 
 
Primera. Objecte de les bases 
 

 bases regular el procés selectiu per proveir 3 places del grup de 

sotsescal . 
 
La  es regiran per les bases generals exposades 
anteriorment i per les bases específiques següents: 
 
Segona. Condicions dels aspirants 
 
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els/les 
aspirants han de complir els requisits específics següents:  
 
a.) Posseir la titulació de Certificat d'escolaritat o equivalent i estar en condicions de 

n què finalitza el termini de presentació de 
sol·licituds per prendre part en les proves selectives. 
 

Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria. 
 

Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que haguessin obtingut el 
reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions 
regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari. 
 
b.) No haver estat condemnat per sentència ferma per qualsevol delicte contra la 
llibertat i indemnitat sexuals dels tipificats al títol VIII de la Llei orgànica 10/1995, de 23 
de novembre, del Codi Penal, de conformitat amb el que preveu l'article 57 de la Llei 
orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència 
enfront de la violència, pel que fa als llocs de treball amb contacte habitual amb 
menors. 
 
 



 

 
 
 
 
A tal efecte, l'aspirant haurà d'aportar una certificació negativa del Registre Central de 

provar, 
mitjançant declaració responsable, que no ha estat condemnat per sentència ferma per 
delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d'éssers 
humans, de conformitat amb el que preveu l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 
de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència. 
 
Els ciutadans d'origen estranger o que tinguin una altra nacionalitat hauran d'aportar, a 
més, certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu 
país d'origen o d'on siguin nacionals, respecte dels delictes esmentats, traduït i 
legalitzat d'acord amb els convenis internacionals existents. 
 
Tercera. Distribució de places 
 

vist cap plaça pel torn de 
places reservades a la integració de persones amb discapacitat. 
 
Quarta. Procés Selectiu 
 
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base 
general setena. 
 
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants, 

caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de 
sol·licituds. 
 

mb el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà 

procés.  
 
Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat estar en 
possessió del certificat de nivell elemental de català (B1) del Marc europeu comú de 

equivalents. 
 

 de la base 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
PROCÉS SELECTIU MÈRITS ADM ESPEC-TSUP 
 
Primera. Objecte de les bases 
 

 bases regular el procés selectiu per proveir 4 places del grup de 

. 
 
La  es regirà per les bases generals exposades anteriorment 
i per les bases específiques següents: 
 
Segona. Condicions dels aspirants 
 
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els/les 
aspirants han de complir els requisits específics següents:  
 

uitecte/a (vinculada al lloc de treball 4.100):  
 

Estar en possessió del títol de grau o llicenciatura en arquitectura amb el 
màster universitari en aquesta mateixa especialitat, que habiliti per a l'exercici 
de la professió d'arquitecte de conformitat a la Resolució de 28 de juliol de 
2010, de la Secretaria General d'Universitats, per la que es publica l'acord del 
Consell de Ministres de 23 de juliol de 2010, pel que s'estableixen les 
condicions a les que s'han d'adequar els plans d'estudis conduents a l'obtenció 
de títols que habilitin per a l'exercici de la professió regulada d'arquitecte.  
Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger caldrà, cal acreditar que el títol figura 
homologat o convalidat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o qui tingui la 
competència. 
 

 
 

Estar en possessió del títol de llicenciatura o Grau en Història, Geografia, 
Humanitats, Filosofia i Lletres, Dret, Documentació i Enginyeria Informàtica. Si 
es tracta d'un títol obtingut a l'estranger caldrà, cal acreditar que el títol figura 
homologat o convalidat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o qui tingui la 
competència. 

 
c) Per la plaça de Tècnic/a de Medi Ambient (vinculada al lloc de treball 4.203):  
 

Estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en Ciències Ambientals o 
Biologia. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger caldrà, cal acreditar que el 
títol figura homologat o convalidat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o 
qui tingui la competència. 

 
d) Per la plaça de Tècnic/a de Salut i Qualitat de Vida (vinculada al lloc de treball 
5.100):  
 

Estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en Biologia, Farmàcia, 
ciències de la 



 

 
 
 

salut. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger caldrà, cal acreditar que el títol 
figura homologat o convalidat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o qui 
tingui la competència. 

 
Tercera. Distribució de places 
 
Les places convoc
places reservades a la integració de persones amb discapacitat. 
 
Quarta. Procés Selectiu 
 
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base 
general setena. 
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants, 

caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de 
sol·licituds. 
 

restaran eliminats del 
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat 
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú 

ó de llengües del Consell 

equivalents. 
 

s apartats b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base 
 

 
  

urbanística. 
 

 Per la plaç  
 

 
 Per la plaça de Tècnic/a de Medi Ambient (vinculada al lloc de treball 4.203): 

Àmbit del medi ambient, residus i jardineria.  
 

 Per la plaça de Tècnic/a de Salut i Qualitat de Vida (vinculada al lloc de treball 
5.100): 
Àmbit de la salut pública.  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
PROCÉS SELECTIU ADM ESPEC-TM 
 
Primera. Objecte de les bases 
 

 bases regular el procés selectiu per proveir 2 places del grup de 
classificació 

. 
 
La  es regirà per les bases generals exposades anteriorment 
i per les bases específiques següents: 
 
Segona. Condicions dels aspirants 
 
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els/les 
aspirants han de complir els requisits específics següents:  
 

ràfica (vinculada al lloc 
de treball 1.200):  
 

Estar en possessió del títol de llicenciatura en Geografia, Diplomatura en 
Geografia, llicenciatura en Enginyeria Superior, diplomatura en Enginyeria  
Tècnica, Grau en Geografia o Enginyeria. Si es tracta d'un títol obtingut a 
l'estranger caldrà, cal acreditar que el títol figura homologat o convalidat pel 
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o qui tingui la competència. 
 

b) Per la plaça de Bibliotecari/a ( vinculada al lloc de treball 5.413): 
 

b.1) Estar en possessió del títol de Grau o diplomatura en Biblioteconomia i 
Documentació, o titulació equivalent. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger 
caldrà, cal acreditar que el títol figura homologat o convalidat pel Ministeri 
d'Educació, Cultura i Esport o qui tingui la competència. 

 
 

b.2) No haver estat condemnat per sentència ferma per qualsevol delicte contra 
la llibertat i indemnitat sexuals dels tipificats al títol VIII de la Llei orgànica 
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, de conformitat amb el que preveu 
l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la 
infància i l'adolescència enfront de la violència, pel que fa als llocs de treball 
amb contacte habitual amb menors. 
 
A tal efecte, l'aspirant haurà d'aportar una certificació negativa del Registre 

Salt a comprovar, mitjançant declaració responsable, que no ha estat 
condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat 
sexual ni per delictes de tràfic d'éssers humans, de conformitat amb el que 
preveu l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral 
a la infància i l'adolescència enfront de la violència. 
 



 

 
 
 

Els ciutadans d'origen estranger o que tinguin una altra nacionalitat hauran 
d'aportar, a més, certificació negativa de condemnes penals expedida per les 
autoritats del seu país d'origen o d'on siguin nacionals, respecte dels delictes 
esmentats, traduït i legalitzat d'acord amb els convenis internacionals existents. 

 
Tercera. Distribució de places 
 

places reservades a la integració de persones amb discapacitat. 
 
Quarta. Procés Selectiu 
 
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base 
general setena. 
 
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants, 

·legats i 
caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de 
sol·licituds. 
 

aquest exercici serà 

procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat 
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú 

equivalents. 
 
La valoració dels àmbits formatius a val

 
 

 
1.200):   

            Àmbit de la geografia i del tractament i anàlisis de dades. 
 

 Per la plaça de Bibliotecari/a ( vinculada al lloc de treball 5.413): 
 

 
 
PROCÉS SELECTIU EST-CM-5.404 
 
Primera. Objecte de les bases 
 

 bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça del grup de 

. 
 



 

 
 
 
La  es regirà per les bases generals exposades anteriorment 
i per les bases específiques següents: 
 
Segona. Condicions dels aspirants 
 
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els/les 
aspirants han de complir els requisits específics següents:  
 
a.) Posseir la titulació de Batxillerat, Tècnic (Cicle Formatiu de grau superior, FP II) o 
equivalent 
finalitza el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves 
selectives. 
 

Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria. 
 

Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que haguessin obtingut el 
reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions 
regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari. 
 
b.) No haver estat condemnat per sentència ferma per qualsevol delicte contra la 
llibertat i indemnitat sexuals dels tipificats al títol VIII de la Llei orgànica 10/1995, de 23 
de novembre, del Codi Penal, de conformitat amb el que preveu l'article 57 de la Llei 
orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència 
enfront de la violència, pel que fa als llocs de treball amb contacte habitual amb 
menors. 
 
A tal efecte, l'aspirant haurà d'aportar una certificació negativa del Registre Central de 

mitjançant declaració responsable, que no ha estat condemnat per sentència ferma per 
delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d'éssers 
humans, de conformitat amb el que preveu l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 
de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència. 
 
Els ciutadans d'origen estranger o que tinguin una altra nacionalitat hauran d'aportar, a 
més, certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu 
país d'origen o d'on siguin nacionals, respecte dels delictes esmentats, traduït i 
legalitzat d'acord amb els convenis internacionals existents. 
 
Tercera. Distribució de places 
 

 
places reservades a la integració de persones amb discapacitat. 
 
Quarta. Procés Selectiu 
 
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base 



 

 
 
 
general setena. 
 
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants, 

caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de 
sol·licituds. 
 

etena, caldrà 

procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat 
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú 

tiva vigent reconeix com a 
equivalents. 
 

 
administratiu. 
 
 
PROCÉS SELECTIU EST-CM-4.401 
 
Primera. Objecte de les bases 
 

 bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça del grup de 
ministració Especial, sotsescala de 

Serveis Especials, Classe Comeses Especials, Auxiliars Tècnics, de la plantilla de 
. 

 
La  es regirà per les bases generals exposades anteriorment 
i per les bases específiques següents: 
 
Segona. Condicions dels aspirants 
 
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els/les 
aspirants han de complir els requisits específics següents:  
 
a.) Posseir la titulació de títol de Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria 
(ESO),o equivalent 
en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves 
selectives. 
 

Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria. 
 

t amb el que estableix la normativa sobre aquesta matèria. 



 

 
 
 
Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que haguessin obtingut el 
reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions 
regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari. 
 
Tercera. Distribució de places 
 

 
places reservades a la integració de persones amb discapacitat. 
 
Quarta. Procés Selectiu 
 
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base 
general setena. 
 
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants, 

caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de 
sol·licituds. 
 

serà 

procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat 
estar en possessió del certificat de nivell intermedi de català (B2) del Marc europeu 

reconeix com a equivalents. 
 
La valoració dels àmbits formatius a valorar dins l

de les vies publiques i obres. 
 
 
PROCÉS SELECTIU EST-CM-4.406 
 
Primera. Objecte de les bases 
 

 bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça del grup de 
classificació C, subgrup C1, de la plantilla de personal 

. 
 
La  es regirà per les bases generals exposades anteriorment 
i per les bases específiques següents: 
 
Segona. Condicions dels aspirants 
 
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els/les 
aspirants han de complir els requisits específics següents:  



 

 
 
 
 
a.) Posseir la titulació de Batxiller, BUP, FP de segon grau, Cicle Formatiu de Grau 
Superior o equivalent 
data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les 
proves selectives. 
 

Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria. 
 

Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que haguessin obtingut el 
reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions 
regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari. 
 
Tercera. Distribució de places 
 

places reservades a la integració de persones amb discapacitat. 
 
Quarta. Procés Selectiu 
 
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base 
general setena. 
 
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants, 

caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de 
sol·licituds. 
 

 setena, caldrà 

procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat 
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú 

mativa vigent reconeix com a 
equivalents. 
 

a  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
PROCÉS SELECTIU EST-CM-5.411 
 
Primera. Objecte de les bases 
 

 bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça del grup de 
classificació C, subgrup C2, de Coordinador/a de Belles Arts de la plantilla de personal 

. 
 
La  es regirà per les bases generals exposades anteriorment 
i per les bases específiques següents: 
 
Segona. Condicions dels aspirants 
 
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els/les 
aspirants han de complir els requisits específics següents:  
 
a.) Posseir la titulació de Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o 
equivalent n què 
finalitza el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves 
selectives. 
 

Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria. 
 

Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que haguessin obtingut el 
reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions 
regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari. 
 
b.) No haver estat condemnat per sentència ferma per qualsevol delicte contra la 
llibertat i indemnitat sexuals dels tipificats al títol VIII de la Llei orgànica 10/1995, de 23 
de novembre, del Codi Penal, de conformitat amb el que preveu l'article 57 de la Llei 
orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència 
enfront de la violència, pel que fa als llocs de treball amb contacte habitual amb 
menors. 
 
A tal efecte, l'aspirant haurà d'aportar una certificació negativa del Registre Central de 

ovar, 
mitjançant declaració responsable, que no ha estat condemnat per sentència ferma per 
delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d'éssers 
humans, de conformitat amb el que preveu l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 
de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència. 
 
Els ciutadans d'origen estranger o que tinguin una altra nacionalitat hauran d'aportar, a 
més, certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu 
país d'origen o d'on siguin nacionals, respecte dels delictes esmentats, traduït i 
legalitzat d'acord amb els convenis internacionals existents. 
 



 

 
 
 
Tercera. Distribució de places 
 

p plaça pel torn de 
places reservades a la integració de persones amb discapacitat. 
 
Quarta. Procés Selectiu 
 
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base 
general setena. 
 
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants, 

caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de 
sol·licituds. 
 

ue preveuen les bases generals segona i setena, caldrà 

procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat 
estar en possessió del certificat de nivell intermedi de català (B2) del Marc europeu 

ls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent 
reconeix com a equivalents. 
 

se 
 

 
 
PROCÉS SELECTIU EST-CM-4.407 
 
Primera. Objecte de les bases 
 

 bases regular el procés selectiu per proveir 2 places del grup de 
classificació C, subgrup C2, d  de la plantilla de personal laboral de 

. 
 
La  es regirà per les bases generals exposades anteriorment 
i per les bases específiques següents: 
 
Segona. Condicions dels aspirants 
 
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els/les 
aspirants han de complir els requisits específics següents:  
 
a.) Posseir la titulació de Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o 
equivalent ació corresponent en la data en què 
finalitza el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves 
selectives. 



 

 
 
 
 

Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria. 
 

Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que haguessin obtingut el 
reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions 
regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari. 
 
Tercera. Distribució de places 
 
La plaça convocada correspon al torn 
places reservades a la integració de persones amb discapacitat. 
 
Quarta. Procés Selectiu 
 
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base 
general setena. 
 
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants, 

caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de 
sol·licituds. 
 
Així 

 
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat 
estar en possessió del certificat de nivell intermedi de català (B2) del Marc europeu 

 

reconeix com a equivalents. 
 

 b.2) del punt 2.1 de la base 
 

 
 
PROCÉS SELECTIU EST-CM-4.414 
 
Primera. Objecte de les bases 
 

 bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça del grup de 
cla  de la plantilla de personal laboral 

. 
 
La  es regirà per les bases generals exposades anteriorment i 
per les bases específiques següents: 



 

 
 
 
 
 
Segona. Condicions dels aspirants 
 
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els/les 
aspirants han de complir els requisits específics següents:  
 
a.) Posseir la titulació de títol de Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria 
(ESO) o equivalent 
en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves 
selectives. 
 

Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria. 
 

matèria. 
Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que haguessin obtingut el 
reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions 
regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari. 
 
Tercera. Distribució de places 
 

places reservades a la integració de persones amb discapacitat. 
 
Quarta. Procés Selectiu 
 
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base 
general setena. 
 
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants, 

caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de 
sol·licituds. 
 

nsiderats no aptes restaran eliminats del 
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat 
estar en possessió del certificat de nivell intermedi de català (B2) del Marc europeu 

reconeix com a equivalents. 
 

ord amb el que preveu els apartats b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base 

mecànica.  



 

 
 
 
 
 
PROCÉS SELECTIU EST-CM-5.410 
 
Primera. Objecte de les bases 
 

 bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça del grup de 
classificació AP, Ordenança . 
 
La  es regirà per les bases generals exposades anteriorment i 
per les bases específiques següents: 
 
Segona. Condicions dels aspirants 
 
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els/les 
aspirants han de complir els requisits específics següents:  
 
a.) Posseir la titulació de Certificat d'escolaritat o equivalent i estar en condicions de 

sol·licituds per prendre part en les proves selectives. 
 

a 
Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria. 
 

a matèria. 
Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que haguessin obtingut el 
reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions 
regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari.  
 
b.) No haver estat condemnat per sentència ferma per qualsevol delicte contra la 
llibertat i indemnitat sexuals dels tipificats al títol VIII de la Llei orgànica 10/1995, de 23 
de novembre, del Codi Penal, de conformitat amb el que preveu l'article 57 de la Llei 
orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència 
enfront de la violència, pel que fa als llocs de treball amb contacte habitual amb 
menors. 
 
A tal efecte, l'aspirant haurà d'aportar una certificació negativa del Registre Central de 
delinqü
mitjançant declaració responsable, que no ha estat condemnat per sentència ferma per 
delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d'éssers 
humans, de conformitat amb el que preveu l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 
de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència. 
 
Els ciutadans d'origen estranger o que tinguin una altra nacionalitat hauran d'aportar, a 
més, certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu 
país d'origen o d'on siguin nacionals, respecte dels delictes esmentats, traduït i 
legalitzat d'acord amb els convenis internacionals existents. 
 



 

 
 
 
Tercera. Distribució de places 
 

places reservades a la integració de persones amb discapacitat. 
 
Quarta. Procés Selectiu 
 
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base 
general setena. 
 
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants, 

caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de 
sol·licituds. 
 

uin considerats no aptes restaran eliminats del 
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat 
estar en possessió del certificat de nivell intermedi de català (B2) del Marc europeu 

reconeix com a equivalents. 
 

mèrits

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


