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PLEC DE BASES – OPERARI/A MEDI AMBIENT JUNY 2019 

 
Relació d’Ocupació: Treballador/a públic/a interí/a 
Grup i nivell: C-4 
Salari: 1.093,39 euros bruts mensuals 
Jornada de treball: Complerta 
Durada contracte: Des del 17 de juny al 28 de juny 2019 
 
Requisits per accedir al lloc de treball:  
 

- Haver assolit la majoria d’edat abans del l’inici de la relació d’ocupació. 
- Nacionalitat andorrana o permís de treball i residència vigent.  
- Certificat de graduat escolar. 
- Domini del català.  

 
Requisits valorables: 
 

- Formació en l’àrea del  medi ambient i/o en l’àrea forestal. 
- Preferentment resident a la parròquia d’Ordino 
- Experiència professional prèvia realitzant treballs forestals:  

• Tasques d’estassada o esbrossada de vegetació amb mitjanes manuals 
i mecànics. 

• Tala d’arbres.  
• Ús de motodesbrossadora i motoserra, etc. 

- Estar en possessió del curs de primers auxilis.   
- Permís de conduir.  

 
Funcions:  
 

- Realitzar treballs forestals i de manteniment de camins de muntanya 
- Realitzar tasques de vigilància i correccions ambientals  
- Realitzar tasques de control del patrimoni natural 
- Realitzar puntualment, si escau, tasques de control d’accés a l’aparcament 

de La Canya de la Rabassa de Sorteny i informació al públic 
- Altres tasques de naturalesa similar  
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PROVES SELECTIVES 
 
1- PROVA DE CONEIXEMENTS (si s’escau necessària)  50 punts 

 
2 - VALORACIÓ DEL CURRICULUM VITAE  
 

 
Nivell acadèmic 

 
Graduat escolar = 5 punts 

Formació professional DEP = 10 punts 
Formació professional BP o batxillerat 

= 15 punts 
Formació universitària = 20 punts 

 
 

Experiència professional 
desenvolupant funcions pròpies del 

lloc de treball 

 
1 any = 5 punts 

De 2 a 3 anys = 10 punts 
Més de 3 anys = 15 punts 

 
 

Residencia a la parròquia d’Ordino 
 

Si = 10 punts 
Altres parròquies = 5 punts  

 
 

Formació en l’àrea del  medi ambient 
i/o en l’àrea forestal 

 

 
5 punts per cada formació relacionada 

 
Formació en primers auxilis  

 

  
5 punts 

Permís de conduir  5 punts 
 

Experiència en tasques d’atenció al 
públic 

1 any = 5 punts 
De 2 a 3 anys = 10 punts 
Més de 3 anys = 15 punts 

 
 
2- ENTREVISTA (si s’escau necessària)  50 punts 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
La Placeta 1 · AD300 Ordino · Principat d’Andorra  
Tel. 878100 · Fax 878143 · A/e comu@ordino.ad 

 

 
 
Criteris referents a les proves: 
 
El Comitè Tècnic de Selecció podrà seleccionar, després de la valoració de les 
candidatures, la possibilitat de realitzar la totalitat o part de les proves descrites en 
les bases, independentment del nombre de candidats.  
Els candidats/es que reuneixin els requisits seran informats de les proves a realitzar 
i dels dies en que aquests tindran lloc, amb preavís, en el cas que s’escaiguin 
necessàries. 
 
Classificació dels candidats: 
 
Totes les proves són organitzades, controlades i valorades pel Comitè Tècnic de 
Selecció, que és el màxim responsable del desenvolupament correcte del procés 
de selecció.  
Finalitzat el procés de selecció, el Comitè Tècnic de Selecció proposarà els 
candidats més idonis per ocupar el lloc de treball. 
 
 
 
 
 


