
                        

 
 

 
PERFIL DE TREBALLADOR/A – RECURSOS HUMANS 

 
Pla d’Ocupació Terra Alta 2020 

Categoria - Perfil  APL – Assistent de serveis 

Retribució 1.315,59 € + extra 

Llocs de treball 5 (1+4) 

Durada del contracte 6 mesos  

Adreça del lloc de 
treball 

Consell Comarcal de la Terra Alta  
C/ Povet de la Plana s/n - Polígon Industrial La Plana 
43780 - Gandesa 

Termini d’inscripció Del 19 de febrer al 3 de març de  2020 

Data prevista de 
selecció 

Prova teòrica i català: 30 de març de 2020 
Entrevistes: 30 d’abril de 2020 

Data prevista d’inici 3 de juny de 2020 

 
Què busca l’empresa La Diputació de Tarragona promou accions corporatives de foment de 

l’ocupació mitjançant l’execució de plans d’ocupació destinats a millorar les 
condicions individuals i professionals de les persones treballadores. 
Ocupar persones en situació d’atur en el condicionament d’entorns naturals 
i/o urbans de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de 
l’Ebre. 

Què ha de fer el/la 
treballador/a 

Realitzar tasques de neteja, millora d’espais mediambientals i àrees de 
lleure, neteja d’accessos als municipis, solars municipals i zones verdes.  
Netejar i desbrossar, camins i senders, zones de descans, per tal de 
recuperar-les i preservar-ne el correcte ús i manteniment. 
Treballs de manteniment del mobiliari urbà i d’arranjament de les voreres.  
Alternativament es poden realizar tasques de manteniment d’equipaments 
municipals, paleteria i pintura. 

Municipis d’actuació Arnes, Batea, Bot, la Faterella, Horta de Sant Joan i el Pinell de Brai. 

 
Requisits 
imprescindibles 

- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats 
d’ocupació no ocupats (DONO). 
- No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona de 
les convocatòries 2018 i 2019. 
- Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat 
de nivell bàsic - A2*.  
*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de 
coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements. 

Requisits no 
imprescindibles 

- Pertànyer a col·lectius específics o prioritaris. 
- Pertànyer a una determinada franja d’edat: majors de 45 anys o menors 
de 30 anys. 
- Tenir familiars a càrrec. 
- Estar en possessió del permís de conduir vehicles classe B. 
- Proximitat de residència respecte el lloc de treball. 
- Tenir les exigències tècniques associades a les funcions del lloc de 
treball. (peó forestal). 

 
 


