
CORRECIÓ FE D’ERRATAS 

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA DOTACIÓ DE 7 PLACES MAXIM D’OFICIAL DE 1ª 

JARDINER/A MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA PER AL SERVEI DE JARDINERIA DE 

L’EMPRESA MUNICIPAL JARFELS, S.A. 

 

Procedim a rectificar 3 errors identificats en les bases publicades el passat 11 de juny de 2021 

referent a: 

• Nombre de vacants (son un total de 7 places en comptes de 9) 

• Documents a aportar juntament amb la sol·licitud: en comptes del certificat d’empresa 

cal aportar el certificat de la vida laboral. 

• Termini de presentació sol·licituds: de l’11 al 21 de juny (11 dies naturals) a comptar des 

del mateix dia de la publicació (en comptes del 9 al 21 de juny) 

Per tant, un cop corregides les dades publicades, el redactat final de les bases és el següent: 

 

Primera.- OBJECTE 

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

continuació per a la dotació de 7 places com a màxim d’OFICIAL 1ª JARDINER/A mitjançant 

promoció interna d’aquelles persones de diferent categoria que formin part de la plantilla fixa 

de jarfels.  

 

Segona.- CONDICIONS DE L’OFERTA  

Funcions: A part de les funcions pròpies de la categoria d’Oficial de Jardineria establertes per 

conveni, on s’estipula que és aquella persona que:  

- Te domini de l’ofici 

- Executa tasques pròpies de la plantació i conservació del jardí, amb iniciativa i 

responsabilitat, inclòs les operacions més delicades,  

- Coneix les plantes de jardí i d’interior, interpreta planells i croquis de conjunt i detall i 

d’acord a ells replanteja el jardí amb els seus elements vegetals.  

- Coneix els mètodes per al control de plagues, aplicant les proporcions adequades 

d’insecticides i pesticides 

- Està sota les ordres de l’encarregat 

Les funcions específiques d’un/a Jardiner/a Oficial de 1ª son (a part de les descrites en el 

paràgraf anterior) la gestió amb caràcter estable d’un equip de treball (d’igual o inferior 

categoria), concretament: 

- Organització de les tasques diàries entre els membres del seu equip 

- Coordinació de les activitats preventives 

- Elaboració del partes diaris de treball 



- Interlocució amb l’encarregat i/o client extern 

- Planificació periòdica del seu equip i/o de la seva àrea de responsabilitat designada. 

Jornada Laboral Anual: segons acords empresa 

Horari: Jornada intensiva de matins segons calendari anual 

Sou: segons acords empresa 

Període de prova: 1 mes 

Necessitats estimades de llocs de treball a cobrir:  7 vacants d’oficial de 1ª Jardiner (*) (**) 

S’adjunta detall de la planificació segons vacant:  

(*) Mentre dins de cada torn hi hagi alguna sol·licitud per part dels aspirants en situació de baixa 

mèdica, es reservarà tantes places com a persones de baixa mèdica pendents de cobrir amb un 

termini màxim de 6 mesos a partir de la data de publicació de les bases. Si passat 6 mesos el-

els/la-les aspirants segueixen de baixa mèdica, l’empresa es reserva el dret d’ocupar la plaça 

vacant amb el primer dels aspirants finalistes no seleccionats.  

(**) Les vacants a cobrir per necessitats del servei són un màxim de 7 places d’oficial 1a 

jardiner/a, seguint l’ordre de classificació final resultant. El nombre definitiu de places a cobrir 

dependrà del pressupost màxim que es disposi, tenint en compte els imports resultants dels 

pertinents salts de categoria de cada candidat/a classificat en les 7 primeres posicions segons  la 

vacant la cobreixi un jardiner o  un oficial 2a, fins esgotar el pressupost màxim o fins cobrir les 7 

places. 

 

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: 

1. Ser ciutadà espanyol o, 

2. 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, 

3. 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) Formar part de la plantilla de JARFELS amb la modalitat de contracte indefinit amb una 

antiguitat igual o superior a 12 mesos . 

b) Acreditar un compromís de formació en la llengua catalana segons model annex (a 

excepció de les persones que presentin certificat oficial del nivell elemental B-1 o 

superior)  

c) Carnet de conduir B 

 

Especificacions sobre els requisits del català: totes aquelles persones que no disposin del 

certificat de català B-1 o superior hauran de fer una prova de nivell per valorar el grau de 

coneixement de la llengua. La prova la realitza el Consorci per a la Normalització Lingüística, i 

només te validesa per identificar a quin grup formatiu es pot enclavar a l’alumne, és a dir, no 

serveix per emetre un certificat oficial de nivell. 

 Un cop feta la prova, el candidat haurà d’assistir a classes de català adequades al seu nivell amb 

l’objectiu de millorar en el coneixement de la llengua.  Aquestes classes les organitza el mateix 

Consorci dins del municipi de Castelldefels o municipis llindars. 

La formació s’haurà de fer fora de l’horari laboral sense que aquesta tingui consideració d’hora 

de treball, pel qual no es retribuirà cap concepte d’hores extres. Els costos de la matrícula aniran 

a càrrec de jarfels, sempre i quan es demostri l’assistència real al curs.  

La falta d’assistència promourà la devolució per part del treballador del cost del curs abonat per 

jarfels i la revocació del lloc de treball de conductor fins que aquest no presentés la certificació 

de nivell demanada o fins que aporti certificat d’assistència formativa.  

Tots aquells/es candidats que hagin superat totes les proves però que no han sigut seleccionats, 

i per tant restin en la borsa de treball interna, per poder obtenir una plaça permanent d’oficial 

de 1ª hauran d’acreditar l’obtenció del títol B-1 de català o en el seu defecte l’assistència a 

classes de llengua catalana.  

 

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

a la web de JARFELS, S.A. (www.jarfels.net)  

El termini romandrà obert des del dia 11 al 21 de juny de 2021,  ambdós dies inclosos. 

 

Les sol·licituds s’hauran de presentar: 

• Presencialment en les oficines de JARFELS de la Carretera de la Sentiu nº 17 de 

Castelldefels, de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00. 

• Mitjançant correu electrònic a la següent adreça de correu: : jarfels@jarfels.com 

http://www.jarfels.net/
mailto:jarfels@jarfels.com


Es requisit imprescindible adjuntar amb la sol·licitud: 

- Document de sol·licitud, 

- el currículum vitae,  

- fotocopia del DNI,  

- fotocopia carnet B, 

- vida laboral a data 30 de maig 2021 

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

exclosos del procés. 

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

juntament amb la sol·licitud. Els cursos, certificats, carnets o formació complementària  no 

acreditats documentalment no podran ser tinguts en compte. 

Lloc on es pot trobar la sol·licitud: a la web de l’empresa (www.jarfels.net)  o en el departament 

de Recursos Humans de JARFELS.  

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

de l’empresa (www.jarfels.net) 

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 JARFELS, SA. 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.  

Prova de nivell de català  - només l’hauran de realitzar aquelles persones que no disposin del 

certificat del nivell elemental B-1.  

Prova de coneixements teòrics - Consistirà en un test de preguntes relacionades amb el lloc de 

treball (coneixements sobre: normes i requisits específics, medi ambient, així com normativa en 

matèria de PRL i seguretat laboral). Puntuació màxima 10 punts.   

Prova de coneixements pràctics - Consistirà en una prova d’habilitat específica de jardineria. La 

prova la realitzarà un equip expert de JARFELS, i tindrà caràcter eliminatori per aquells aspirants 

que no obtinguin la puntuació mínima de 7,5 punts. Puntuació màxima 15 punts.   

Prova competencial - Consistirà en un test psicotècnic que avaluarà la capacitat de gestió 

d’equip i altres competències personals desitjades per a la vacant. La prova la realitzarà una 

consultoria de RRHH. Puntuació màxima 5 punts.   

http://www.jarfels.net/
http://www.jarfels.net/


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

obtinguda de la suma de la puntuació parcial aconseguida en aquesta fase (prova teòrica i prova 

pràctica) amb una puntuació màxima de 30 punts. 

 

Fase d’acreditació  d’experiència i formació específica 

Es valorarà els cursos, certificats, carnets o formació complementària  acreditats segons el criteri 

següent: 

Formació, cursos addicionals i altres 
Punt. 

parcial 
Puntuació 
Màxima 

Curs de Jardineria, poda, instal·lacions de reg, control de Plagues, gestió 
d’equips, maneig d’eines de jardineria. (0,5p per cada curs de mínim 30h de formació) 

0,50 3,00 

Carnet Aplicador de Fitosanitaris Qualificat 1,50 1,50 

Certificat de disposar entre 12 i 15 punts del carnet de conduir (entre 12 i 14 punts 

al carnet: 0,5p; 15 punts del carnet:1p) 
0,25 0,50 

Experiència professional   
Punt. 

parcial 
Puntuació 
Màxima 

Pel nº d’anys treballats com Oficial Jardiner en anteriors empreses (0,20p per cada 

any treballat) Es comprovarà amb el grup de cotització. 
0,20 1,50 

Pel nº d’anys treballats a JARFELS com a Oficial 2ª (0,1p per cada any treballat). 0,10 1,00 

Pel nº de mesos treballats a JARFELS com a Oficial cap d’equip i/o de zona en 
els darrer 3 anys (0,04p per cada mes treballat).  

0,055 2,00 

Pel nº mesos treballats a JARFELS com a Aux. Jardiner amb funcions temporals 
de cap d’equip en els darrer 3 anys (0,055p per cada mes treballat). Es comprovarà amb el plus 

jefatura. 
0,055 0,50 

 

El total de punts d’aquesta fase d’acreditació  d’antiguitat serà d’un màxim de 10 punts, que es 

sumaran als punts aconseguits en la fase prèvia de proves selectives. El total de punts acumulats 

fins ara pot ser de màxim 40 punts.  

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

l’empresa (www.jarfels.net) 

 

Fase d’entrevista personal 

Es realitzarà una entrevista personal amb la totalitat d’aspirants que hagin superat totes les 

proves de la fase de proves selectives 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, així com la seva motivació i disponibilitat pel lloc.  

El total de punts d’aquesta fase d’entrevista es d’un màxim de 10 punts. 

 

 

 

http://www.jarfels.net/


NOTA: Treballador/a en situació de baixa mèdica. 

Tot treballador/a que es trobi de baixa mèdica en el moment del procés selectiu i vulgui 

participar en el procés de promoció interna, haurà de presentar la seva sol·licitud juntament 

amb tota la documentació en els mateixos terminis que dictin les bases.  

Disposarà però d’un termini màxim de 6 mesos (a partir de la data de publicació) per poder 

realitzar la totalitat de proves selectives, sempre i quan hagi presentat la seva alta mèdica. 

Segons les puntuacions obtingudes el treballador passarà a ocupar la posició que li pertoqui.   

 

 

Sisena.- 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 50 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 major antiguitat en l’empresa.  

Aquesta llista es publicarà a la web de jarfels, S.A. (www.jarfels.net) 

 

 

Setena .- CONTRACTACIÓ 

Les 7 (*) persones millor classificades seran seleccionades per a ocupar la vacant d Of.1ª amb 

data d’efectes immediats a la fi del procés, amb un límit màxim de 6 mesos, atenent a les 

possibles vacants reservades per a personal en situació de baixa mèdica durant el procés 

selectiu.  

La cobertura de les places es farà seguin l’ordre de qualificació final. Si algun candidat renuncia 

a les places vacants quedarà exclòs del procés i no formarà part de la borsa de treball, i se li 

donarà opció al següent candidat per ordre de puntuació.   

Tal i com estableix el conveni, es determina un període de prova de 1 mes pel qual si no es 

supera satisfactòriament, la persona promocionada retornarà al seu lloc, salari i categoria 

professional anterior.  

Les persones que hagin superat totes les proves selectives però que no hagin sigut seleccionades 

per a ocupar alguna de les 7 vacants  en curs, passaran a formar part d’una borsa de treball 

interna per cobrir alguna possible vacant que es pugui generar temporalment o en els propers 

anys.  

http://www.jarfels.net/


Aquesta borsa tindrà una vigència de dos anys a partir de l’endemà de la data de publicació de 
la constitució de la borsa, amb opció de pròrroga d’un any més.  

(*) Les vacants a cobrir per necessitats del servei són 7 places d’oficial 1a jardiner, no obstant es 

cobriran el nombre de places fins a poder arribar al màxim de 7 places seguint l’ordre de 

classificació final resultant de les avaluacions d’aquesta promoció amb el  pressupost màxim que 

es disposi. S’aniran sumant els imports dels pertinents salts de categoria de cada vacant que es 

cobreixi seguint l’ordre correlatiu sumant 4.605 € quan la vacant la cobreixi un auxiliar jardiner 

i 1.612€ quan la cobreixi un oficial 2a 

 

Castelldefels, 14 de juny 2021 

 

 

 

 

 

 
Fernando Costa Vilarrasa 

Gerent Jarfels, S.A.     


