
 
 

 

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER LA CREACIÓ D’UNA 

BORSA DE TREBALL D’AGENTS CONTROLADORS/ES D’ESTACIONAMENT REGULAT EN 

SUPERFÍCIE PER A PROVEÏR DE LLOCS DE TREBALL TEMPORALS PER LA EMPRESA 

MUNICIPAL SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, S.A. (S.A.C.) 

 

Primera.- OBJECTE 

És objecte d’aquesta convocatòria el procés de selecció del perfil professional que es descriu a 

continuació per la creació d’una borsa de treball d’agents controladors/es de les zones 

d’estacionament regulat en superfície que gestiona l’empresa municipal S.A.C., S.A. 

 

Segona.- CONDICIONS DE L’OFERTA  

Funcions: 

Segons el que s’indica al conveni col·lectiu d’aplicació, és el treballador/a que sota les directrius del 

seu cap directe, vetlla pel compliment de la normativa municipal en els estacionaments regulats de 

superfície del municipi.  

Les seves tasques i responsabilitats principals, depenent del seu superior jeràrquic, son: 

• Control de l’estacionament. 

- Realitzar rondes de vigilància i control (majoritàriament a peu) per controlar 

l’aparcament i el temps d’estacionament dels vehicles verificant els tiquets instal·lats, 

les autoritzacions administratives tant en la zona regulada com en les zones no 

regulades, com càrregues i descàrregues, Park&Ride, etc.  

- Formular denúncies per infracció de les ordenances municipals reguladores del servei i 

del Reglament General de Circulació en infraccions estàtiques. 

- Col·laborar amb la grua municipal per la retirada de vehicles de la via pública. 

• Parquímetres i zona de control. 

- Comprovar el funcionament dels parquímetres assignats a la seva zona, informant al 

seu responsable o a l’equip de manteniment de les incidències tècniques/mecàniques 

que s’hagin identificat.  

- Practicar el buidat dels parquímetres quan se li requereixi.  

- Comprovar l’estat de la senyalització horitzontal i vertical de la zona que té assignada i 

informa de les possibles incidències. 

- Informar al seu superior de possibles afectacions als elements del servei i a la via pública 

(senyalització zona no regulada, mobiliari urbà, etc.) 

- Control d’ocupacions de la via pública com sacs, contenidors i altres afectacions. 

 

 



 
 

 

• Atenció al públic. 

- Atendre a la ciutadania davant consultes d’informació general relatives al municipi, a 

SAC o a l’Ajuntament, redirigint-la als oportuns punts d’atenció a la ciutadania. 

- Atendre a l’usuari de la zona regulada per  incidències, reclamacions i altres que pugui 

presentar l’usuari del servei,  com per exemple ajudar-lo en l’obtenció de tiquets o en 

l’anul·lació de denúncies, bé en parquímetre o en APP.  

- L’atenció a la ciutadania pot ser presencial i/o telefònica.  

• Altres. 

- Per realitzar la seva tasca, farà ús d’aparells electrònics i informàtics que faciliti SAC. 

- Realitzar informes per escrit, quan se li requereixi. 

- Col·laborar en les tasques de manteniment dels diferents elements del servei 

(parquímetres, pintura, senyalització, etc.) quan se li requereixi. 

- Col·laborar amb altres àrees i departaments de l’Ajuntament, si és necessari, inclosa la 

Policia Local en tasques de mobilitat. 

- Comunicar al seu responsable i/o Policia Local incidents a la via pública si es produeixen, 

segons el procediment que es determini. 

- D’altres de caràcter similar, doncs aquest llistat és enunciatiu i no limitatiu. 

 

Lloc de treball:  Castelldefels. Tot el municipi. 

Categoria professional:  Inspector/a agent d’estacionament regulat. 

Sou: 21.700€ bruts anuals (per a jornada complerta) 

Horari: segons necessitats del servei, matí i/o tarda de dilluns a diumenge, inclosos festius. 

Habitualment de l’1  maig al 30 de setembre els dies que fixi l’ordenança municipal. 

Necessitats estimades de llocs de treball a cobrir: sense determinar, segons necessitats.  

 

Tipus de contracte: temporal segons necessitats. 

 

Període de prova: segons conveni. 

 

Jornada Laboral: segons necessitats del servei, habitualment 36 h/setmana. 

 

 

Tercera.- REQUISITS DELS ASPIRANTS 

Per a ser admesos/es per a la realització del procés selectiu, les persones aspirants hauran de 

posseir els requisits següents: 

Requisits generals: 

a) Nacionalitat: 

a. Ser ciutadà espanyol o, 



 
 

 

b. Ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels 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 o, 

c. Disposar de permís de treball vigent. 

b) Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa en la 

data de publicació de les presents bases. 

c) No patir cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l’acompliment de les 

corresponents funcions. 

d) Habilitació: no estar inhabilitat/da per a l’exercici de funcions públiques ni estar separat/da 

mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública. 

 

Requisits específics: 

a) Titulació acadèmica mínima: ESO o equivalent, FPI (Formació Professional de 1er grau).  Si 

es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del 

Ministeri d’Educació i Ciència. 

b) Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell intermedi (nivell B-2). Les 

persones que no disposin de l’esmentada certificació, hauran de realitzar una prova 

específica de nivell, previstes a les Bases de la present convocatòria. 

c) Tenir coneixements d’ofimàtica a nivell d’usuari (ús smartphones, navegadors web, etc.). 

d) No haver estat valorat negativament en l’acompliment d’un lloc de treball a SAC. 

e) No haver rescindit un contracte de treball per no superar el període prova a SAC en 

l’acompliment del lloc de treball d’agent controlador/a. 

f) No haver estat separat/a dels serveis,  ni haver estat acomiadat disciplinàriament de SAC. 

 

 

Quarta.- PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS I PROCEDIMENT 

Les sol·licituds per prendre part en la convocatòria del procés de provisió es presentaran en el 

termini de 15 dies naturals, a partir del mateix dia de la publicació de l’anunci de la convocatòria a 

la web de SAC, S.A. (www.sac.es) i a la web de l’Ajuntament de Castelldefels 

 (http://www.castelldefels.org/ca/borsaTreball_cvofertes.asp). 

 

El termini romandrà obert des del dia 15 de març fins al 29 de març de 2021, ambdós inclosos. 

 

Les sol·licituds s’hauran de presentar per qualsevol dels següents mètodes: 

• Presencialment en les Oficines d’Aparcaments de SAC a Passeig Caramelles, 2 ó Passeig 

Marítim, 170 de dilluns a divendres amb cita prèvia  

(https://www.tarjetaszonaverde.com/cita-previa.html). 

• Mitjançant correu electrònic a la següent adreça de correu: borsacontroladors@sac.es 

 

http://www.sac.es/
http://www.castelldefels.org/ca/borsaTreball_cvofertes.asp
https://www.tarjetaszonaverde.com/cita-previa.html
mailto:borsacontroladors@sac.es


 
 

 

Es requisit imprescindible adjuntar amb la sol·licitud: 

1. Document de sol·licitud amb les dades personals de contacte. 

2. El currículum vitae. 

3. Fotocòpia del DNI.  

4. Fotocòpia que acrediti la titulació indicada a l’apartat a) dels requisits específics de la base 

segona.  

5. Fotocòpia , si s’escau, del certificat acreditatiu del nivell de coneixement de llengua 

catalana i castellana. 

6. Fotocopia de l’informe de vida laboral actualitzat a 28 de febrer del 2021. 

7. La resta de cursos, certificats, carnets o formació complementària també caldrà aportar-los 

juntament amb la sol·licitud.  

Els aspirants que no presentin aquesta documentació, juntament amb la sol·licitud, restaran 

exclosos del procés. 

Els cursos, certificats, carnets o formació complementària  no acreditats documentalment en el 

moment de la sol·licitud no podran ser tinguts en compte. 

 

Lloc on es pot trobar la sol·licitud:  

Podeu trobar tant les bases com el document de sol·licitud a la web de l’empresa (www.sac.es) i a 

la web municipal (http://www.castelldefels.org/ca/borsaTreball). 

El llistat de persones admeses i no admeses al procés de selecció, es publicarà a la pagina web de 

l’empresa (www.sac.es). 

 

Data, horari i resultat de les proves:  

Cal que les persones candidates s’informin de les dates i horaris de les proves a través del web de 

SAC, SA.  No es farà una convocatòria individualitzada. Igualment, el resultat de totes les proves 

també es farà públic a través del web. 

 

Cinquena.- PROCÉS SELECTIU 

Fase de proves selectives. 

Consistirà en un conjunt de tests i/o proves dividides en dos subgrups, a fi de valorar el grau 

d’experiència professional, habilitats i aptituds personals per al desenvolupament de les funcions 

pròpies del lloc de treball.  

 

 

http://www.sac.es/
http://www.castelldefels.org/ca/borsaTreball
http://www.sac.es/


 
 

 

1. Fase prèvia: proves de nivell d’idiomes. 

 

1.1. Prova de nivell de llengua catalana- només l’hauran de realitzar aquelles persones que 

no disposin del certificat de nivell intermedi B2.  

La prova és eliminatòria i permetrà seguir en la fase de proves selectives segons el 

resultat obtingut sigui Apte/a o No Apte/a. 

  

1.2. Prova de nivell de llengua castellana- L’acreditació d’aquest coneixement es realitzarà 

mitjançant la superació de la prova o exercici establert a l’efecte, o la presentació d’un 

dels documents que s’indiquen a continuació: a) Certificat conforme han cursat la 

primària i/o la secundària i/o el batxillerat a Espanya; b) Diploma de nivell superior 

d’espanyol que estableix la normativa vigent (Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre) 

o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció 

d’aquest; c) certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles 

oficials d’idiomes.   

La prova és eliminatòria i permetrà seguir en la fase de proves selectives segons el 

resultat obtingut sigui Apte/a o No Apte/a. 

 

2. Fase de proves d’aptitud i coneixement. 

 

2.1. Test Psicotècnic i de competències – puntuable entre 0 i 10 punts.  

 

2.2. Prova de coneixements teòrics- puntuable entre 0 i 30 punts. Prova eliminatòria: les 

persones que obtinguin una puntuació per sota de 15 quedaran eliminades del procés 

selectiu.  

La prova de coneixements teòrics consistirà en preguntes de selecció tipus test i preguntes obertes, 

sobre els següents temes: 

 
a) Legislació aplicable 

 

• Ordenança Fiscal n.17 – Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les 
vies públiques municipals.  
https://castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=61&ver=2021 

 

• Ordenança municipal de circulació i annex.  (Només articles referits a denúncies estàtiques 
captitol IV i quadre de sancions) 
https://castelldefels.org/fitxers/DocumentsArees/documentsarea_5594_pmp_pdf@15072019122604.pdf 

 

• Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial.  
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-8985 

 

• Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo. 

https://castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=61&ver=2021
https://castelldefels.org/fitxers/DocumentsArees/documentsarea_5594_pmp_pdf@15072019122604.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-8985


 
 

 

Només articles:  1, 5,16,55,68,90,91,92,93,94,131,132,133,134,135,137,139,140,141,142, del 
143 al 171. Annex I: apartats 5 i 6. 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2003/11/21/1428/con 

 

• Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. «BOE» núm. 261, de 
31/10/2015. 
Articles: de l’1 al 7,11,53,54,57,58,77.ji,80.2,82.g, del 83 al 96,104,105,106,130 y Annex I. 
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/6/con 

 

• Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Vehículos. 
Només articles: Annex II apartats A,B,D i E. Annex XVIII i Annex XI (només Ap V-1, V7,V-8,V-25). 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-1826-consolidado.pdf 

 
 
 

b) SAC- Àrea Aparcaments 

 

• Web SAC Aparcaments i obtenció targeta zona verda. 
http://www.sac.es/sac-per-arees/aparcaments.html 
https://www.tarjetaszonaverde.com/ 

 

• Aplicacions de pagament per mòbil i d’altres, com a usuari de l’aplicació. 
o Apparquem. 

https://apparquem.cat/#/login 

o AMB aparcament metropolità , Park&Ride, Spro (Veure AMB mobilitat) 
 

• Funcionament parquímetres Flowbird Stelio TPAL i Flowbird Strada  TPAL, com a usuari/a. 
Aquests parquímetres son els existents a Castelldefels. 

 
 

c) General de Castelldefels 

• Carrers i plànol del municipi. Zones de control. 
https://castelldefels.org/ca/mapes.asp 

 
 

d) AMB. Mobilitat 

• Aparcaments d’intercanvi. Condicions i app P&R 
https://www.amb.cat/es/web/mobilitat/mobilitat-sostenible/aparcaments-d-intercanvi-p-r 

• DUM metropolitana. Condicions i app Spro 
https://www.amb.cat/web/mobilitat/mobilitat-sostenible/zones-d-estacionament/zona-dum 

• AMB Aparcament metropolità. Condicions i app AMB aparcament metropolita 
https://www.amb.cat/web/mobilitat/mobilitat-sostenible/zones-d-estacionament/aparcament 

 
 

El total de punts d’aquesta fase de proves psicotècniques i de coneixements es sumarà donant una 

puntuació parcial màxima de 40 punts. 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2003/11/21/1428/con
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/6/con
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-1826-consolidado.pdf
http://www.sac.es/sac-per-arees/aparcaments.html
https://www.tarjetaszonaverde.com/
https://apparquem.cat/#/login
https://castelldefels.org/ca/mapes.asp
https://www.amb.cat/es/web/mobilitat/mobilitat-sostenible/aparcaments-d-intercanvi-p-r
https://www.amb.cat/web/mobilitat/mobilitat-sostenible/zones-d-estacionament/zona-dum
https://www.amb.cat/web/mobilitat/mobilitat-sostenible/zones-d-estacionament/aparcament


 
 

 

3. Fase d’acreditació  d’experiència i formació específica 

Es valorarà els cursos, certificats, carnets o formació complementària i experiència laboral 

acreditats segons el criteri següent: 

 
Punt. 

parcial 
Puntuació 
Màxima 

Formació, cursos addicionals i altres   5,00 

Per acreditar formació reglada superior a la requerida en les bases:    1,75 

COU, batxillerat, FPII, CFGM CFGS o equivalents 0,50 0,50 

 Titulació universitària: diplomatura o llicenciatura (no suma l’anterior) 2,25 1,75 

Per acreditar el coneixement d’altres llengües   0,80 

Coneixement de la llengua anglesa (certificat de nivell B-2 o superior) 0,50 0,50 

Coneixement d'una altre llengua estrangera: francès, alemany, etc (certificat 

B-2). Màxim 2 idiomes 
0,15 0,30 

Eines informàtiques   0,75 

Coneixements d’eines informàtiques (certificat amb un mínim de 20 hores d’estudis 

per cada curs). Màxim 5 cursos 
0,15 0,75 

Formació en parquímetres   0,40 

Cursos realitzats per Flowbird/Parkeon (0,2 per curs, màxim 2 cursos) 0,20 0,40 

Carnets de conduir   0,70 

Disposar del carnet B de conduir  0,50 0,50 

Disposar del carnet A1o A2 de conduir (no inclou equivalent B) 0,20 0,20 

Altres cursos   0,60 

Formació en atenció al client (0,10 per cada 6 hores)  0,20 0,20 

Formació en treball en equip (0,10 per cada 6 hores) 0,20 0,20 

Formació en PRL Bàsic (50h o superior) 0,20 0,20 

Experiència professional demostrable   20,00 

Experiència com a agent controlador/a de zona regulada   10,60 

Per acreditar experiència com a agent controlador de zona regulada 
(comptabilitzada en mesos, màxim 24 mesos) 

0,4 9,60 

Per acreditar experiència com a agent controlador a SAC i haver obtingut 
una valoració d'avaluació del compliment (darrera valoració realitzada) >a 8 
punts. Si és >9 1 punt i si  >8 i <9  0,5 punts     

0,50 1,00 

Per acreditar experiència com a agent de mobilitat o agent  cívic   7,00 

Per acreditar experiència com a agent cívic municipal (comptabilitzada en mesos, 

màxim 18 mesos) 
0,15 2,70 

Per acreditar experiència com a agent de mobilitat (comptabilitzada en mesos, 

màxim 18 mesos) 
0,24 4,30 

Experiència d'atenció al públic   2,40 

Per acreditar experiència en atenció al públic directa en l'Administració 
Pública (comptabilitzada en anys, màxim 5 anys) (No compten les feines d'agent 

controlador, agent de mobilitat  o agent cívic incloses en els apartats anteriors) 
0,25 1,25 

Per acreditar experiència en el sector d'aparcaments  (comptabilitzada en anys, 

màxim 5 anys) (No compten les feines d'agent controlador, mobilitat  o agent cívic incloses en 
els apartats anteriors) 

0,18 0,90 

Per acreditar experiència en atenció al públic directa en altres sectors  
(comptabilitzada en anys, màxim 5 anys) (No compten les feines d'agent controlador, 
mobilitat  o agent cívic incloses en els apartats anteriors) 

0,05 0,25 

Total mèrits   25,00 

 



 
 

 

El total de punts d’aquesta fase d’acreditació  d’experiència i formació específica serà d’un màxim 

de 25 punts. 

Les persones aspirants seran ordenades de major a menor puntuació en funció de la qualificació 

obtinguda de la suma de la puntuació aconseguida en cada fase (Fase de proves selectives i Fase 

d’acreditació d’experiència i formació específica), podent arribar a una puntuació parcial màxima 

de 65 punts. 

Aquest llistat amb les puntuacions de les persones aspirants es publicarà a la pagina web de 

l’empresa (www.sac.es).  

Un cop ordenades les puntuacions, només passaran a fer l’entrevista les 60 persones aspirants 

millor classificades. La resta de candidats que hagin superat satisfactòriament totes les proves 

anteriors, i que estiguin classificades per sota dels 60 primers, quedaran en llista d’espera podent 

ser convocats a la fase d’entrevista durant tota la vigència de la borsa de treball.  

 

4. Fase d’entrevista personal 

Es realitzarà una entrevista personal amb els/les 60 aspirants millor classificats/des, per tal de 

determinar i aclarir els valors personals aportats, aspectes curriculars, coneixements específics i 

aptituds, habilitats, actituds i altres competències específiques del lloc de treball. 

El tribunal podrà realitzar les preguntes i aclariments que estimi oportuns, referents als aspectes 

anteriors o qualsevol altre aspecte rellevant pel perfil del lloc de treball. 

 La puntuació màxima concedida serà de 25 punts. Prova eliminatòria per aquells aspirants que en 

aquesta darrera fase no tinguin una puntuació igual o superior a 12,5. 

La puntuació màxima possible un cop finalitzada aquesta fase (proves psicotècniques i de 

coneixements, mèrits i entrevista personal) es de 90 punts.  

 

Sisena.- COMITÉ DE SELECCIÓ 

El comitè de selecció/tribunal estarà format per part de SAC com a mínim per: 

• Un responsable de Direcció 

• Dos persones tècniques amb coneixement específics relatius al lloc de treball.  
 
El tribunal podrà disposar d’assessors especialistes, amb veu i sense vot, perquè col·laborin en la 

selecció d’acord amb les necessitats i amb la seva preparació tècnica 

 

 

 

 

http://www.sac.es/


 
 

 

Setena.- QUALIFICACIÓ DEFINITIVA 

L’ordre definitiu dels aspirants aprovats en el procés selectiu es determinarà sumant els punts 

obtinguts en la Fase de proves selectives, Fase d’acreditació d’experiència i formació específica i  

Fase de l’entrevista personal. Poden arribar a una puntuació màxima de 90 punts.  

Es confeccionarà la llista dels aspirants per ordre numèric correlatiu de la puntuació obtinguda en 

ordre descendent.  

En cas d’empat en la puntuació entre un o més aspirants, en el llistat anirà en primer lloc qui tingui 

més puntuació en la fase de proves selectives. 

Tots els/les aspirants que hagin superat satisfactòriament les proves selectives s’incorporaran a una 

borsa de treball que SAC, S.A  podrà utilitzar per cobrir les vacants temporals que sorgeixin per a la 

mateixa posició o similar amb la mateixa categoria.  

Aquesta llista es publicarà a la web de SAC, S.A. (www.sac.es). 

 

 

Vuitena .- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS PREVIA CONTRACTACIÓ 

Les persones aspirants que siguin cridades per ocupar els lloc de treball hauran de presentar en un 

termini màxim de deu dies naturals al Departament de Recursos Humans, els documents originals 

sol·licitats a la base tercera a de les presents bases, així com aquells que li puguin ser requerits pel 

Tribunal. 

a) Fotocòpia del DNI o, en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial 

acreditatiu de la nacionalitat. 

b) Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, ni la dels altres Estats membres de la 

Unió Europea, ni la dels 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, 

hauran de presentar la corresponent documentació expedida per les autoritats competents 

que acrediti el vincle de parentiu amb una persona de nacionalitat d’un estat membre de 

la Unió Europea o d’un dels 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. També hauran de presentar una declaració jurada o promesa efectuada pel 

cònjuge en la qual aquest manifesti fefaentment que no està separat de dret de l’aspirant. 

c) Declaració jurada o promesa de no estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques 

ni estar separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública. Els 

aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar, mitjançant declaració 

jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinaria o condemna penal que 

els impedeixi l’accés a la funció pública en el seu Estat d’origen. 

d) Fotocòpia compulsada del títol exigit per prendre part en la convocatòria o resguard 

d’haver abonat els drets per la seva expedició. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger 

s’hi ha d’adjuntar l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat 

amb la normativa reguladora de l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 

http://www.sac.es/


 
 

 

e) Certificat mèdic oficial de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el 

desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça a cobrir. 

f) SAC podrà realitzar, a la vista del certificat aportat per l’aspirant, els reconeixements mèdics 

complementaris que resultin necessaris per determinar la aptitud  psicofísica de la persona 

candidata.  

g) La presentació d’aquesta convocatòria implica el consentiment per ser sotmès a les 

comprovacions mèdiques de la revisió i aquelles que se’n derivin segons els informes 

mèdics, per confirmar, de manera objectiva i sense cap mena de dubte que no se’n està 

exclòs mèdicament. La negativa a sotmetre’s a la revisió que es requereixi comportarà 

l’exclusió automàtica de l’aspirant.  

 

 

Novena .- BORSA DE TREBALL 

Tots/totes els /les aspirants que hagin superat satisfactòriament les proves selectives 

s’incorporaran a la borsa de treball de SAC. 

La resta de candidats/es que hagin superat satisfactòriament les proves tècniques d’aptitud i 

coneixements, i hagin quedat classificats/des per sota dels 60 primers, quedaran en llista d’espera 

podent ser convocats a la fase d’entrevista durant tota la vigència de la borsa de treball.  

Les crides es realitzaran per telèfon o per qualsevol altre mitjà electrònic que permeti una resposta 

immediata. L’aspirant cridat disposarà de 48h màxim des de la recepció de la comunicació de 

l’empresa per acceptar o declinar l’oferta. La manca de manifestació dins d’aquest termini 

s’entendrà com a rebuig de l’oferta. 

Les vacants temporals del servei s’aniran cobrint per les persones que formen part de la borsa de 

treball, seguint l’ordre de puntuació. 

Les persones que un cop contractades finalitzin el seu contracte de treball, seran avaluades segons 

un criteri objectiu d’acompliment i tornaran a formar part de la borsa de treball fins a la vigència 

d’aquesta.  L’avaluació del compliment , realitzada pels comandaments respectius del servei, tindrà 

un efecte modulador de la borsa de treball, la qual serà actualitzada amb la avaluació de cada 

treballador/a al final de cada contracte. 

Serà causa per modificar l’ordre inicial establert que tenia reconegut dins de la borsa de treball, els 

següents supòsits: 

a) L’aspirant veurà decaigut el seu dret a ser cridat en l’ordre establert en la borsa de treball 

si, en ser cridat en temps i forma per l’empresa, l’aspirant rebutja la proposta de 

contractació. La manca de manifestació s’entendrà com una renúncia i seran extensibles 

les mateixes conseqüències.  

b) En cas de no justificar, en el termini de 10 dies hàbils, la finalització de la situació per la qual 

l’aspirant es trobava en suspensió dintre de la borsa de treball, passarà a ocupar l’últim lloc. 

 



 
 

 

Motius per decaure de la borsa de treball: 

a) La renúncia total del candidat a formar part de la llista.  

b) Falta d’incorporació al seu lloc de treball després de l’acceptació de l’oferta per causes no 

justificades. 

c) L’acumulació de dos renúncies corresponents a dos ofertes de treball (sense causa 

degudament justificada), encara que el candidat no hagi notificat la renúncia 

expressament. 

d) La no superació del període de prova. 

e) Per acomiadament disciplinari i/o sanció disciplinària qualificada com a Greu (amb o sense 

suspensió d’ocupació), en el supòsit de contractació laboral. 

f) Declaració de No apte pel servei de prevenció de SAC. 

g) La pèrdua o incompliment sobrevingut dels requisits necessaris per ocupar el lloc de treball  

(excepte la retirada temporal del carnet de conduir), comporta la rescissió del contracte i 

el decaïment de la borsa. 

h) Per la avaluació de l’acompliment negativa en la prestació de serveis a SAC. 

i) Per falsedat en les dades o documentació aportada per la persona en la sol·licitud. 

j) Per la no possessió dels requisits de la persona candidata. 

k) Altres supòsits previstos legalment que facin impossible la contractació. 

 

Vigència i modulació de la Borsa de Treball 

Aquesta borsa entra en vigor a l’endemà de la data de la publicació del llistat definitiu d’admesos i 

te vigència fins al 31 de desembre del 2.023, prorrogable anualment fins a l’entrada en vigor d’una 

nova borsa, segons determini SAC. 

 

Desena.- PERÍODE DE PROVA 

Un cop incorporats/es els aspirants al lloc de treball, rebran una formació específica de la feina a 

realitzar.  

Dintre del període de prova, i després de la formació es podrà realitzar una prova de coneixements 

específica.  

En cas de no superar aquesta prova teòrica-pràctica, es considerarà que no han superat el període 

de prova, finalitzant la relació laboral amb SAC automàticament.  

Cada vacant per no superació del període de prova es podrà cobrir amb la persona següent de la 

llista de qualificació definitiva.   

 

 

 



 
 

 

Onzena.- DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA   

Donada la situació d’emergència sanitària originada per la pandèmia del Covid19, els diferents 

terminis d’aquest procés es podran veure afectats per donar acompliment a la normatives 

sanitàries del moment.  

Mentre no estigui constituïda la borsa de treball d’aquest procés, continuarà vigent la borsa 

anterior.  

 

 

Castelldefels, 15 de març de 2021 

 

 

 

 

 

Fernando Costa Vilarrasa 

Gerent 

Serveis Ambientals Castelldefels, S.A.  

 

Signat electrònicament  


