BASES DE LA CONVOCATÒRIA REFERENT A L’EDICTE PER
CONTRACTAR 2 ASPIRANTS AL CÀRREC D’AGENT DE CIRCULACIÓ
PER AL SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL
OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
El Comú d’Andorra la Vella, en la seva sessió de Junta de Govern del 14 de novembre del
2018, d’acord amb el que disposa l’article 22 de la Llei 8/2005, del 21 de febrer dels
agents de circulació comunals, ha acordat publicar un edicte per proveir dues (2) places
d’aspirants al càrrec d’agent de circulació per al Servei de Circulació Comunal.
Aquest lloc de treball correspon al 80% grup funcional C, nivell 5 del sistema de
classificació del Cos General del Comú d’Andorra la Vella, amb una retribució anyal bruta
de 19.101,03€ distribuïda en tretze pagues.
MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Les funcions i obligacions queden establertes en la Llei 8/2005, dels agents de circulació
comunals.
REQUISITS
Els requisits necessaris per optar a la convocatòria són:
 Nacionalitat andorrana preferentment, o residència ininterrompuda i vigent, durant
els tres anys anteriors a la convocatòria de l’Edicte, al Principat.
 Haver complert 18 anys i no haver superat els 40 anys a la data de venciment de la
convocatòria.
 Certificat mèdic oficial favorable d’aptitud laboral.
 Certificat d’antecedents penals sense anotacions o no tenir antecedents penals per
delictes dolosos ni haver estat separat del servei de cap administració pública, en
els darrers 5 anys, mitjançant expedient disciplinari.
Els requisits necessaris acreditats per optar a la plaça són:
 Tenir, com a mínim, el títol acreditatiu de batxillerat o equivalent emès o reconegut
pel Ministeri d’Educació.
 Acreditar mínim un nivell B2 parlat i escrit de català.
(La persona que no presenti el certificat oficial del nivell requerit, per poder continuar amb
el procés de selecció haurà de superar una prova eliminatòria de català)

 Estar en possessió mínim de les categories A2 i B2+E, homologades al Principat
Andorra, del permís de conduir.
(El candidat que no disposi d’aquestes categories, haurà d’acreditar que és titular de les
mateixes, com a molt tard 15 dies naturals abans del seu nomenament com a agent)

 Disponibilitat horària(*)
(El candidat haurà d’acreditar la disponibilitat horària mitjançant una declaració jurada o
escrit de compromís)
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DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A ADJUNTAR
Totes les persones interessades hauran presentar al Departament de Recursos Humans,
la sol·licitud de lloc de treball degudament formalitzada i adjuntant-hi tota la documentació
que s’especifica a continuació, abans de les 15 hores del dia 12 de desembre del 2018.
Documents generals per a totes les places:















Sol·licitud de lloc de treball degudament omplerta.
Fotocòpia del passaport o DNI.
Fotocòpia del permís de treball, en cas de no disposar de la nacionalitat andorrana.
Certificat mèdic oficial favorable d’aptitud laboral.
Certificats d’antecedents penals sense anotacions.
Carta de motivació manuscrita.
Currículum vitae actualitzat, adjuntant, si és possible referències personals i
professionals. (amb menció expressa dels llocs de treball on ha treballat
anteriorment).
Una fotografia color mida carnet.
Extracte de punts de la CASS.
Fotocòpia de les titulacions i/o certificacions requerides a l’edicte, reconegudes i/o
homologades pel Ministeri d’Educació del Govern d’Andorra.
Aquestes bases signades a totes les cares, amb la menció “llegit i aprovat”.
Declaració jurada de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de cap
administració, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
Declaració jurada o escrit de compromís per acreditar la disponibilitat horària.
Fotocòpia del permís de conduir per acreditar les categories necessàries per a la
plaça.

PROVES I MÈRITS (sobre 150 punts)
Es realitzaran les proves eliminatòries següents:
1- Prova de nivell a català:
Tots els candidats que no hagin acreditat posseir el certificat de nivell B2 de català,
hauran de superar una prova de coneixements, amb un mínim del 50% de les
respostes correctes.
2- Prova escrita per valorar els coneixements culturals d’àmbit parroquial i
institucions andorranes:
Consistirà en respondre:
- Un qüestionari tipus test sobre la Llei 8/2005, de 21 de febrer, dels agents de
circulació comunals, Institucions andorranes, Institucions d’àmbit parroquial, així
com carrers de la parròquia, llocs emblemàtics i autoritats, amb un mínim del
50% de les respostes correctes.
- Un qüestionari tipus test sobre la Llei del Codi de la circulació, amb un mínim
del 75% de les respostes correctes.
3- Proves físiques:
Consisteixen en superar les 2 proves atlètiques següents, amb un total de 3 intents
per prova:
a) Prova de velocitat: córrer per a ser apte els 50 metres al màxim de les
possibilitats, en un temps màxim de 8,32 segons per a les dones i de 7,43
segons per als homes.
b) Prova de resistència: córrer per a ser apte els 1.000 metres, en un temps màxim
de 5,20 minuts per a les dones i de 3,42 minuts per als homes.
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4- Proves psicotècniques
Les proves que es duran a terme seran les següents:
- Proves de personalitat
- Proves d’intel·ligència i capacitat Conceptual
- Entrevista curricular i de motivació
- Prova tipus rol playing que comprovi la tolerància a l’estrès dels candidats
5- Prova mèdica efectuada pel facultatiu que designi el Comú d’Andorra la Vella.
PROVA PUNTUABLE
Es realitzarà una entrevista personal puntuable als candidats que hagin superat les proves
eliminatòries anteriors.
MÈRITS CERTIFICATS PUNTUABLES PELS CANDIDATS EN IGUALTAT DE
PUNTUACIÓ EN L’ENTREVISTA PERSONAL
Si s’escau, per realitzar la classificació final es valoraran els candidats amb millor i
igual puntuació en l’entrevista personal, en els mèrits certificats següents: (sobre
50 punts)
(Per a ser tinguts en compte, tots els coneixements hauran d’estar degudament certificats o justificats)

 Estar en possessió d’un Grau Superior de Formació Professional o qualsevol altra
titulació equivalent reconeguda pel Ministeri d’Educació.
 Estar en possessió d’altres categories superiors del permís de conduir.
 L’acreditació de coneixements d’eines informàtiques a nivell d’usuari.
 L’acreditació de coneixements del castellà i del francès.
(S’acceptaran titulacions superiors o batxillerat i equivalents, cursats en l’idioma a
acreditar)
 Cursos o formacions adquirits i certificats que siguin d’interès per la plaça que s’ha
de cobrir.
 Experiència, com a agent de l’Administració de caràcter eventual al Comú
d’Andorra la Vella, ocupant temporalment la mateixa plaça publicitada i que
ponderarà davant la resta de postulants a la convocatòria.
Tenint en compte el barem i sistema de puntuació detallat a continuació, es puntuarà amb
una nota màxima de 50 punts les certificacions següents:
Barem
Puntuació
De 0 a 25 punts
0
De 26 a 50 punts
15
De 51 a 75 punts
30
De 76 a 100 punts
50
Mèrits a puntuar
Estar en possessió d’un Grau Superior de Formació Professional o qualsevol
altra titulació equivalent reconeguda pel Ministeri d’Educació.
Estar en possessió d’altres categories superiors del permís de conduir.
L’acreditació de coneixements d’eines informàtiques a nivell d’usuari.
L’acreditació de coneixements del castellà.
L’acreditació de coneixements del francès.
Cursos o formacions adquirits i certificats que siguin d’interès per la plaça
que s’ha de cobrir (lampista)
Experiència, com a agent de l’Administració de caràcter eventual al Comú
d’Andorra la Vella, ocupant temporalment la mateixa plaça publicitada i que
ponderarà davant la resta de postulants a la convocatòria.

Punts
20
20
20
10
10
10
10
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CRITERIS REFERENTS A LES PROVES
Els candidats que reuneixin els requisits seran informats de les proves a realitzar i dels
dies en què tindran lloc les mateixes.
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.
El Comitè Tècnic de Selecció pot delegar el control directe i l’execució de cadascuna de
les proves en les tècniques o tècnics especialistes del tema de la prova en qüestió, sense
que això l’eximeixi de cap responsabilitat.
Finalitzat el procés de selecció, el Comitè Tècnic de Selecció proposarà el candidat més
idoni per ocupar la plaça publicada.
Reserva de notes de proves:
Les persones que han superat les proves d’una convocatòria i es presenten a una altra
convocatòria de característiques iguals o similars i amb el mateix nivell d’exigència se’ls hi
donarà el dret de conservar les notes de les proves culturals, lingüístiques i
psicotècniques, durant el termini d’un any després de la resolució de la sol·licitud, tot i que
el candidat podrà optar a presentar-se a les proves per millorar la seva puntuació. En
aquest cas prevaldria la darrera nota obtinguda.
Tanmateix, les persones que han superat algunes proves de la convocatòria i es
presenten una altra vegada a la mateixa convocatòria, tenen dret a que se’ls hi conservin
les notes de les proves superades.
Els candidats que vulguin fer valdre aquest dret, ho han de sol·licitar al Departament de
Recursos Humans.
El resultat del procés de selecció serà comunicat a cadascun dels candidats, a partir del
dia en què la Junta de Govern acordi l’adjudicació de les places.

INCIDÈNCIES
Es faculta al Comitè Tècnic de Selecció per interpretar les presents bases i resoldre els
dubtes que es puguin plantejar al llarg del procés selectiu.

Andorra la Vella, 14 de novembre del 2018.
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