Informació sobre els requisits per a Treballar a l´Administració

La Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms desenvolupen les
seves activitats amb l´estructura formal dels empleats públics, classificats en
funcionaris i laborals, els quals ocupen els llocs de treball permanents
establerts en les relacions de lloc de treball corresponents.
Les vacants existents, tant de personal funcionari com de laboral fix, s´indiquen
a l´OFERTA d´OCUPACIÓ PÚBLICA, la qual es publica el 1r trimestre de cada
any natural. Dins d´aquesta oferta podeu trobar tots els llocs de treball o places
que necessitem cobrir de forma permanent.
La selecció de les persones que han de cobrir aquestes vacants obeeix a
criteris d´objectivitat, d´acord amb els principis d´igualtat, mèrit i capacitat dels
aspirants, mitjançant convocatòria pública. Els procediments de selecció que
s´utilitzen són els normativament establerts: l´oposició, el concurs i el concursoposició.
Les regles que regeixen qualsevol procés selectiu, les podeu trobar a les Bases
Generals que s´aproven anualment. A més, per a cada convocatòria s´aproven
unes bases específiques on consten entre d´altres elements d´interès: les
característiques del lloc o vacant, requisits dels aspirants, el temari, proves,
mèrits a valorar, etc.

Els requisits i condicions que han de reunir els aspirants per accedir als
processos de personal funcionari són:
1. Per ser admès i, en el seu cas, prendre part en les convocatòries, els
aspirants han de reunir amb anterioritat a la finalització del termini de
presentació de sol·licituds els següents requisits:
a) Ser ciutadà espanyol, d'acord amb les lleis vigents, o tenir la
nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o
d'aquells Estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats
per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure
circulació de treballadors.
Els aspirants estrangers han d’acreditar la seva nacionalitat i un
coneixement adequat del castellà.
Les previsions de l’apartat anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui
la seva nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres
Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats
de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no
estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors
d’aquesta edat depenents.
Només per llei de les Corts Generals o de les Assemblees Legislatives
de les Comunitats Autònomes es podrà eximir del requisit de la

nacionalitat per raons d’interès general per a l’accés a la condició de
personal funcionari.
b) Haver complert setze anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat
màxima de jubilació forçosa. Només per llei es podrà establir una altra
edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per a l’accés a
l’ocupació pública.
c) No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament
de les corresponents funcions.
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 l’ocupació o càrrecs públics per resolució
juidicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir
funcions similars a les que es desenvolupaven 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 els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
e) Posseir la titulació suficient i estar en condicions de tenir l'acreditació
corresponent en la data en què acaba el termini de presentació de
sol·licituds per prendre part en les proves selectives.
En cas d'invocar un títol equivalent a l'exigit, correspon a l’aspirant la
seva acreditació, mitjançant norma legal o certificació expedida pel
Ministeri d'Educació i Ciència.
f) Complir les condicions específiques per exercir les funcions que dins el
cos i l'escala li poden ser encomanades, d'acord amb el que es prevegi
per reglament.
g) Tenir coneixement de la llengua catalana en el nivell establert per a
cada cas en les bases específiques de la convocatòria respectiva,
acreditat mitjançant certificat expedit per la Junta Permanent de Català
o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001,
de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i
l’Ordre 228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats
equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de
Política Lingüística. Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11
de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els
processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les
administracions públiques de Catalunya.
Cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió
del nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova
o l’exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al
requerit a la convocatòria, que han de superar aquests aspirants.

No obstant l’anterior, i d’acord amb l’establert en l’art. 5 del Decret
161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i
l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs
de treball de les administracions públiques de Catalunya, ha de restar
exempt de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana:
- els aspirants que hagin participat i obtingut plaça/lloc de treball en
convocatòries anteriors de selecció de personal funcionari/laboral a la
Diputació de Tarragona en què hi hagués establerta una prova de català
del mateix nivell o superior a l’exigit a la convocatòria,
- aquells aspirants que hagin superat la prova esmentada en altres
processos de selecció realitzats per la Diputació dins la mateixa oferta
pública d’ocupació.
h) Aquells altres requisits que per les especificitats de la plaça s'indiquin
en les bases específiques de cada convocatòria.
2. L’acreditació documental del coneixement de la llengua catalana es pot
aportar fins el moment de realització de la prova esmentada al paràgraf g) de
l’apartat anterior.

Els requisits i condicions que han de reunir els aspirants per accedir als
processos de personal laboral fix són:

1. Per ser admès i, en el seu cas, prendre part en les convocatòries, els
aspirants han de reunir amb anterioritat a la finalització del termini de
presentació de sol·licituds els següents requisits:
a) Ser ciutadà espanyol, d'acord amb les lleis vigents, o tenir la
nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o
d'aquells Estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats
per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure
circulació de treballadors.
Els aspirants estrangers han d’acreditar la seva nacionalitat i un
coneixement adequat del castellà.
Les previsions de l’apartat anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui
la seva nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres
Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats
de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no
estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors
d’aquesta edat depenents.
Només per llei de les Corts Generals o de les Assemblees Legislatives
de les Comunitats Autònomes es podrà eximir del requisit de la
nacionalitat per raons d’interès general per a l’accés a la condició de
personal funcionari.

Els estrangers a què es refereixen els apartats anteriors, així com els
extrangers amb residència legal a Espanya podran accedir a les
Administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de
condicions que els espanyols.
b) Haver complert setze anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat
màxima de jubilació forçosa. Només per llei es podrà establir una altra
edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per a l’accés a
l’ocupació pública.
c) No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament
de les corresponents funcions.
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 l’ocupació o càrrecs públics per resolució
juidicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir
funcions similars a les que es desenvolupaven 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 els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
e) Posseir la titulació suficient i estar en condicions de tenir l'acreditació
corresponent en la data en què acaba el termini de presentació de
sol·licituds per prendre part en les proves selectives.
En cas d'invocar un títol equivalent a l'exigit, correspon a l’aspirant la
seva acreditació, mitjançant norma legal o certificació expedida pel
Ministeri d'Educació i Ciència.
f) Complir les condicions específiques per exercir les funcions que per a
ocupar el lloc de treball li poden ser encomanades, d'acord amb el que
es prevegi per reglament.
g) Tenir coneixement de la llengua catalana en el nivell establert per a
cada cas en les bases específiques de la convocatòria respectiva,
acreditat mitjançant certificat expedit per la Junta Permanent de Català o
alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de
29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i
l’Ordre 228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats
equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de
Política Lingüística. Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11
de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els
processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les
administracions públiques de Catalunya.
Cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió
del nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova

o l’exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al
requerit a la convocatòria, que han de superar aquests aspirants.
No obstant l’anterior i d’acord amb l’establert en l’art. 5 del Decret
161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i
l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs
de treball de les administracions públiques de Catalunya, ha de restar
exempt de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana:
-els aspirants que hagin participat i obtingut plaça/lloc de treball en
convocatòries anteriors de selecció de personal funcionari/ laboral a la
Diputació de Tarragona en què hi hagués establerta una prova de català
del mateix nivell o superior a l’exigit a la convocatòria,
-aquells aspirants que hagin superat la prova esmentada en altres
processos de selecció realitzats per la Diputació dins la mateixa oferta
pública d’ocupació.
h) Aquells altres requisits que per les especificitats del lloc de treball
s'indiquin en les bases específiques de cada convocatòria.
2. L’acreditació documental del coneixement de la llengua catalana, es pot
aportar fins el moment de realització de la prova esmentada al paràgraf g) de
l’apartat anterior.

