L'obj ect e d'aquest es bases és la selecció per a la cont ract ació fixa d’un adm inist rat iu/ va
específic de gest ió de com pt adors i subm inist ram ent , de l’Àrea de sist em es d’inform ació,
d’Aigües de Reus, divisió de Reus Serveis Municipals, SA.
El grup professional és 2A , referenciat al Conveni aut onòm ic sect orial vigent en aquest
m om ent . Ret ribució brut a anual previst a: 21.470,82 €.
Funcions específiques:
-

-

-

Gest ió de t reballs: ordres de cam p, operaris, gest ió de com pt adors, lect ures.
Processos m assius de fact uració de serveis basat s en lect ures periòdiques de
com pt adors.
Proposar calendari anual de lect ures de com pt adors.
Aplicació de noves t arifes d’abonat s, int roducció en el sist em a i proves.
Preparació i gest ió de les t asques diàries de lect ures de com pt adors pels lect ors de la
cont rat a ext erna, am b cont rol de rut es, generació de les ordres periòdiques de lect ura
dels com pt adors, càrrega i preparació de TPL, descàrrega de lect ures de la TPL,
com provació i validació de lect ures i preparació segones com provacions. Gest ió,
cont rol i validació de lect ures procedent s del sist em a de t elem essura de com pt adors.
Revisió de les dades dels cont ract es i inst al·lacions, int roduït s en alt res àrees, que
im pact en en el procés de càlcul i fact uració, en els concept es a fact urar, i gest ió del
cobram ent .
Suport i resolució de t asques d’alt res àrees en la gest ió d’ordres i avisos de les
inst al·lacions, i cont ract es i liquidacions.
Rect ificacions de fact ures i correccions dels cont ract es segons resolucions de les
queixes i reclam acions t ram it at s per l’Àrea Jurídica.
Realit zació de rect ificacions i bonificació de fact ures corresponent s a les aj udes de
Serveis Socials.
Processos m assius de reclam ació del deut e i gest ió del cobram ent .
Realit zació dels inform es de serveis socials, e-t auler, i dict am en, generació de les
ordres de suspensió i seguim ent d’est at del cobram ent i reposició del subm inist ram ent .

Coneixem ent s específics:

Pàg. 1-9

1 .- Obj ect e de la con voca t òr ia .
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Ba se s qu e h an de re gir e l pr océ s se lectiu pe r cobr ir u n lloc de tr e ba ll fix
d’a dm in ist r a t iu / va de ge st ió de la fa ctu r a ció e specífica de consu m de ls
d’a bon a t s, qu e e s re a lit za en e l De pa r t a m en t de Fact u r ació de l’Àr e a de sist e m e s
d’in for m ació de la D ivisió d’Aigü es de Reu s, de Re u s Se r ve is Mu n icipa ls, SA.
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AN UN CI

3 .- Re qu isit s de le s per son e s a spir an t s.
Per ser adm ès/ a en el procés select iu, les persones aspirant s han de reunir a la finalit zació
del t erm ini de present ació de sol·licit uds, els següent s requisit s:
3.1.- Ser ciut adà/ na espanyol/ a o de qualsevol dels Est at s m em bres de la Unió Europea o
dels Est at s els quals, en virt ut de t ract at s int ernacionals subscrit s per la Unió Europea i
rat ificat s per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de t reballadors.
Tam bé podran ser adm esos/ ses el cònj uge, qualsevol que sigui la seva nacionalit at , t ant
dels ciut adans espanyols com dels nacionals dels alt res est at s m em bres de la Unió
Europea, sem pre que els cònj uges no est iguin separat s de dret , així com els seus
descendent s i els del seu cònj uge, sem pre que no est iguin separat s de dret , siguin m enors
de vint - i-un anys o m aj ors d’aquest a edat dependent s.
3.2.- Haver com plert 16 anys i no superar l’edat est ablert a per a la jubilació forçosa.
3.3.- Est ar com a m ínim en possessió d’un t ít ol de Form ació Professional I I ( CFGS) de la
fam ília professional d'Adm inist ració i gest ió, o bé de Com erç i m àrquet ing. S’adm et ran
t it ulacions universit àries.
3.4.- Acredit ar una experiència m ínim a d’un any realit zant t asques adm inist rat ives
relacionades am b el lloc de t reball.
3.5.- Est ar en possessió del cert ificat de coneixem ent s de llengua cat alana equivalent al
nivell C que expedeix la Direcció General de Polít ica Lingüíst ica o alguna de les t it ulacions
equivalent s, d’acord am b el Decret 152/ 2001, de 29 de m aig, sobre avaluació i cert ificació
de coneixem ent s de cat alà i les seves post eriors m odificacions. Les persones aspirant s que
no acredit in docum ent alm ent els coneixem ent s de llengua cat alana hauran de superar una
prova especifica de coneixem ent s de llengua cat alana de nivell C, am b caràct er obligat ori
i elim inat ori, la qual es qualificarà d’apt e o no apt e. L’acredit ació del nivell de llengua
cat alana es podrà efect uar fins a la realit zació de les proves.
3.6.- Les persones aspirant s que no t inguin la nacionalit at espanyola hauran d’acredit ar un
coneixem ent adequat de la llengua cast ellana de nivell int erm edi o nivell B. L’acredit ació
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Els cridam ent s per la cont ract ació fixa es faran per rigorós ordre de punt uació final i posició
en la relació de m aj or a m enor. Si post eriorm ent a la seva cont ract ació fixa, es causa baixa
volunt ària, o no es supera el període de prova del seu cont ract e, es podrà cridar al següent
de la llist a per rigorós ordre de punt uació.
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2 . Fu n cion a m e n t:
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Coneixem ent s específics en relació a inst al·lacions d’aigua i del codi t ècnic d’edificació:
xarxa d’aigua m unicipal, espit a, canonada d’alim ent ació, bat eries, com pt adors, m unt ant s,
concept es de cabal i pressió, concept es de consum i lect ura de com pt adors, reglam ent del
servei d’aigua.

- Cert ificat d’apt it ud en espanyol per a est rangers expedit per les escoles oficials d’idiom es.
Les persones aspirant s que no acredit in docum ent alm ent els coneixem ent s de llengua
cast ellana hauran de realit zar un exercici que consist irà en una redacció de 200 paraules,
com a m ínim , i a m ant enir una conversa am b m em bres del t ribunal, la qual es qualificarà
d’apt e o no apt e. L’exercici t indrà caràct er obligat ori i elim inat ori. L’acredit ació del nivell
de llengua cast ellana es podrà efect uar fins a la realit zació de les proves.
3.7.- No pat ir cap m alalt ia o sit uació física i/ o psíquica que im pedeixi el norm al
desenvolupam ent i exercici de les funcions corresponent s.
3.8.- Les persones am b discapacit at seran adm eses a les proves select ives sense haver
d’acredit ar les seves condicions físiques, psíquiques o sensorials abans de com ençar. No
obst ant això, si superen el procés select iu hauran d’acredit ar, igual que la rest a d’aspirant s,
la seva capacit at per desenvolupar les funcions i t asques del lloc de feina a proveir.
3.9.- No t robar- se sot m ès/ essa en cap de les causes d’incapacit at o incom pat ibilit at
previst es a la legislació vigent .

4 .- Sol·licit u ds.
Les sol·licit uds per prendre part en el procés select iu es present aran m it j ançant inst ància
signada al Regist re de form a t elem àt ica a/ e r rh h @a igu e sder e us.ca t o be, al Regist re
d'Aigü e s de Re u s, Re u s Se r ve is M u n icipa ls Plaça de les Aigües,1 de Reus.
A la sol·licit ud de part icipació, les persones aspirant s hauran d’ident ificar la convocat òria
anom enada “Selecció de personal Adm inist rat iu de gest ió de la fact uració específica de
consum dels d’abonat s, que es realit za en el Depart am ent de Fact uració de l’Àrea de
sist em es d’inform ació de la Divisió d’Aigües de Reus, de Reus Serveis Municipals, SA” .
Les sol·licit uds s’hauran de present ar en el t erm ini de 15 dies nat urals, a com pt ar a
l’endem à de la publicació de les bases al But llet í Oficial de la Província.
Les bases i la convocat òria d’aquest a selecció, es publicaran al BOPT, al Port al d’Ocupació
de l’Aj unt am ent de Reus, i a la web www.m ascarandell.cat , i est aran exposades fins el

Pàg. 3-9

- Diplom a d’espanyol que est ableix el RD 1137/ 2002, de 31 d’oct ubre, o equivalent , o
cert ificació acadèm ica que acredit i haver superat t ot es les proves dirigides a l’obt enció
d’aquest .
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- Cert ificat conform e han cursat la prim ària i/ o secundaria i/ o el bat xillerat a l’Est at
espanyol.
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d’aquest coneixem ent es realit zarà m it j ançant la present ació d’un dels docum ent s que
s’indiquen a cont inuació:

El Tribunal qualificador no t indrà en com pt e alt res m èrit s que els que es present in i
j ust ifiquin en aquest t ràm it .
Per acredit ar l’experiència professional cal aport ar I nform e de Vida laboral expedit per la
Tresoreria de la Seguret at Social act ualit zat , i algun docum ent on const in les t asques
desenvolupades. Aquest docum ent que acom panya la vida laboral pot ser cert ificat ,
inform e, o qualsevol alt re docum ent signat per l’em presa, on const i el lloc de t reball ocupat
i les t asques desenvolupades relacionades am b el lloc de t reball.
En els cert ificat s de cursos de form ació i haurà de const ar el nom bre d'hores o el valor en
crèdit s.
Els m èrit s obt ingut s a l'est ranger, o que const in en una llengua no oficial a Cat alunya,
s'han d'acredit ar m it j ançant cert ificat s t raduït s a qualsevol de les llengües oficials a
Cat alunya.
Tot s aquells m èrit s que, a crit eri del Tribunal, no result in suficient m ent acredit at s no seran
obj ect e de valoració.
• Adapt acions necessàries que creguin adient s per a realit zar les proves en el supòsit de
persones discapacit ades.
• Cert ificació acredit at iva del nivell de cat alà exigit , expedit pel cent re oficial, en el cas de
t robar- se exem pt de realit zar l’exercici de cat alà.
• Les persones aspirant s que no t inguin la nacionalit at espanyola hauran d’acredit ar un
coneixem ent adequat de la llengua cast ellana de nivell int erm edi o nivell B2. Aquelles
persones sense nacionalit at espanyola que no ho acredit in, caldrà que realit zin l’exercici
que preveuen a l’efect e les present s bases.

Pàg. 4-9

• I nst ància per form alit zar la sol·licit ud ( doc. penj at a la web www.m ascarandell.cat i
www.aiguesdereus.cat ) .
• Full d’aut obarem de m èrit s del procés de selecció, om plert ( doc. penj at a la web
www.m ascarandell.cat i www.aiguesdereus.cat )
• Fot ocòpia del Docum ent Nacional d’I dent it at ( DNI ) . En el cas de nacionals m em bres
d’alt res est at s de la Unió Europea o d’aquells Est at s en que sigui d’aplicació la lliure
circulació de t reballadors/ es, fot ocopia com pulsada del docum ent que acredit i la seva
nacionalit at .
• Currículum Vit ae de l’aspirant .
• Fot ocòpia del t ít ol acadèm ic.
• I nform e de Vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguret at Social.
• Fot ocòpia dels j ust ificant s acredit at ius dels m èrit s que s’al·leguin per a la seva valoració
en la fase de concurs:
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Les sol·licit uds aniran acom panyades de la següent docum ent ació:
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final del t erm ini de la present ació de sol·licit uds. Tot s els anuncis successius s'exposaran
a la web www.m ascarandell.cat .

Les al·legacions s’han de present ar m it j ançant inst ància al regist re d’Aigües de Reus, i
seran resolt es en el t erm ini m àxim de 5 dies nat urals, següent s a la finalit zació del t erm ini
per a la seva present ació. Transcorregut aquest t erm ini sense que s’hagi dict at resolució,
les al·legacions s’ent enen desest im ades.
Si no es present en al·legacions o es desest im en per silenci adm inist rat iu la llist a de
persones adm eses i excloses es considerarà definit ivam ent aprovada i no caldrà publicarla de nou.
Si s’accept a alguna al·legació, s’aprovarà la llist a definit iva de persones adm eses i excloses
am b les esm enes corresponent s. Aquest a resolució serà publicada en la web
www.m ascarandell.cat

6 .- Tr ibu n a l qu a lifica dor .
El t ribunal qualificador de la selecció est arà form at pel president / a i 2 vocals, un dels quals
t am bé serà el/ la secret ari/ ària.
Els m em bres del t ribunal els designarà el Direct or gerent de la divisió Aigües de Reus, en
un docum ent previ a l’aprovació de la llist a de persones adm eses i excloses.
El t ribunal s’ha d’aj ust ar als principis d’im parcialit at i professionalit at dels seus m em bres i
es t endirà, així m at eix, a la parit at ent re dona i hom e.
No en podrà form ar part , el personal d’elecció o de designació polít ica, ni el personal
event ual.
La pert inença al t ribunal serà a t ít ol individual i no se’n podrà exercir la pert inença en
represent ació o per com pt e de ningú.
Els m em bres del t ribunal hauran de t enir una t it ulació igual o superior a l’exigida per a
l’accés al lloc de feina obj ect e de la convocat òria. En la seva designació s’ha de vet llar pel
com plim ent del principi d’especialit at i idoneït at respect e al lloc a cobrir.

Pàg. 5-9

Un cop finalit zat el t erm ini de present ació de sol·licit uds, en el t erm ini m àxim de 10 dies
nat urals es farà publica la llist a provisional de persones adm eses i excloses, en la web
www.m ascarandell.cat , i s’est ablirà un t erm ini de 5 dies nat urals perquè es puguin
esm enar els defect es d’adm issió. Aquest a publicació subst it ueix la not ificació individual
als/ les aspirant s.

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 22-06-2020 | CVE 2020-03651 |

5 . Adm issió d’a spir an t s.
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Am b la form alit zació i present ació de la sol·licit ud, l’aspirant aut orit za el t ract am ent de les
dades personals que son necessàries per prendre part a la convocat òria i per a la rest a de
t ram it ació del procés select iu, d’acord am b la norm at iva vigent .

El t ribunal podrà disposar d’assessors especialist es perquè col·laborin am b la selecció
d’acord am b les necessit at s i am b la seva preparació t ècnica.
Així m at eix es podrà sol·licit ar t am bé assessoram ent professional ext ern.
7 . I n ici i de se n volu pa m e n t de l pr océ s de sele cció.
El procedim ent de selecció és el de concurs oposició lliure.

7 .1 .- FASE OPOSI CI Ó.
7 .1 .1 .- Pr im er e x er cici. Cone ix e m e n t de lle n gü e s ( de car à cte r obliga t or i i
e lim in a t or i) .
7.1.1.1.- Llengua cat alana.
Consist eix en la realit zació d’una prova de coneixem ent s de llengua cat alana equivalent al
nivell de suficiència C.
Est aran exem pt s de la realit zació de la prova de cat alà els/ les aspirant s que hagin acredit at
docum ent alm ent t enir el nivell exigit de conform it at am b l’est ablert a la base 3.5 de les
present s bases.
La qualificació d’aquest exercici serà d’apt e/ a o no apt e/ a.
El t ribunal podrà com pt ar am b l’assessoram ent d’una o m es persones expert es en m at èria
lingüíst ica que han de col·laborar en la valoració de la prova de coneixem ent s de la llengua
cat alana.
7.1.1.2.- Llengua cast ellana.
Nom és pels/ per les aspirant s que no t inguin la nacionalit at espanyola.
Consist eix en la realit zació d’una prova de coneixem ent s de llengua cast ellana que
consist irà en una redacció d’un t ext de 200 paraules, com a m ínim , en el t erm ini m àxim
de 20 m inut s i a m ant enir una conversa am b m em bres del t ribunal durant un m àxim de
10 m inut s.
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Les decisions es prendran per m aj oria de vot s present s. En cas d’em pat , resoldrà el vot de
qui act uï com a president / a.

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 22-06-2020 | CVE 2020-03651 |

Tot s els m em bres del t ribunal t indran veu i vot .
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Quan concorrin les circum st àncies d'abst enció i recusació previst es a la norm at iva vigent ,
els m em bres del t ribunal hauran d’abst enir- se d’int ervenir i ho hauran de not ificar a
l’aut orit at convocant , i els aspirant s els podran recusar.

7 .1 .2 .- Se gon e xe r cici. Pr ova te òr ic- pr à ct ic ( D e car à cte r obliga t or i i e lim in a t or i)
Consist irà en la realit zació d’una prova de caràct er t eòric- pràct ic sobre les funcions i
coneixem ent s específics anom enat s a la base prim era. El result at d’aquest exercici serà de
0 a 15 punt s. El t ribunal fixarà el t em ps per realit zar aquest exercici, que no podrà ser
superior a 2 hores. Els/ les aspirant s hauran d’assolir una punt uació m ínim a de 7,5 punt s.
Les persones aspirant s que hagin superat l'exercici segon, seran ordenades de m aj or a
m enor punt uació. Un cop ordenades, nom és passaran al t ercer exercici les 40 persones
aspirant s m illor classificades. En cas d'em pat a la posició 40, passaran a la següent prova
t ot es aquelles persones em pat ades en aquest a posició.
7 .1 .3 .- Te r ce r e xe r cici. Pr ova psicot ècn ica ( de ca r àct e r obliga t or i i e lim in a t or i)
Consist irà en una prova obj ect iva que com plirà els requisit s de validesa i fiabilit at . Est arà
aj ust ada a barem s i serà est andarit zada i t ipificada en una àm plia m ost ra de població que
perm et i garant ir la confiança en els result at s obt ingut s.
Per realit zar aquest a prova, el t ribunal ha de com pt ar am b l’assessoram ent de persones
t ècniques especialit zades en proves psicot ècniques.
La prova consist irà en un qüest ionari que avalua com pet ències clau a l'àm bit professional,
i relacionades am b el lloc de t reball a seleccionar, i la realit zació d’una ent revist a personal
de cont rast per t al d’int egrar t ot s els elem ent s explorat s. Aquest a ent revist a rat ificarà la
valoració obt inguda en les proves psicot ècniques.
La valoració serà de 0 a 15 punt s. Aquest a prova és elim inat òria, i serà necessari t reure
10 punt s per a poder realit zar la següent prova.
7 .1 .4 .- Qu a r t
e lim in a t or i) .

e x er cici.

En t re vist a

pe rson a l

( de

ca rà ct er

obliga t or i

i

no

Consist eix en la realit zació d’una ent revist a per valorar les com pet ències t ècniques i les
habilit at s de l’aspirant en relació am b el lloc de t reball i es podrà est endre a la com provació
dels m èrit s al·legat s. La valoració serà de 0 a 10 punt s. L’aspirant que no s’hi present i serà
exclòs/ a del procés select iu.
7 .2 .- FASE CON CURS.
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Aquest a prova podrà ser encarregada a expert s ext erns en m at èria de selecció de personal.

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 22-06-2020 | CVE 2020-03651 |

La qualificació d’aquest exercici serà d’apt e/ a o no apt e/ a.
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Est aran exem pt s de la realit zació d’aquest a prova els les aspirant s que acredit in
docum ent alm ent est ar en possessió del nivell exigit de conform it at am b l’est ablert a la
base 3.6 de les present s bases.

1
2
3
4
5

Punt uació
1
2
3
4
5 t opat

b) Capacit at i experiència dem ost rada en t asques d’at enció de gest ió i resolució de queixes i
reclam acions d’abonat s ( fins a 2 punt s) . La valoració serà de 0,40 punt per any t reballat ,
les fraccions d’any es valoraran proporcionalm ent .
Nº anys
1
2
3
4
5

Punt uació
0,4
0,8
1.2
1.6
2 t opat

c) Capacit at i experiència dem ost rada en ERP SAP m òduls CCS i I SU gest ió abonat s i
fact uració, (fins a 2 punt s) . La valoració serà de 0,4 punt per any t reballat , les fraccions
d’any es valoraran proporcionalm ent .
Nº anys
1
2
3
4
5

Punt uació
0,4
0,8
1.2
1.6
2 t opat

d) Cursos d’especialit zació i perfeccionam ent , j ornades i sem inaris de form ació. El t ribunal els
valorarà en funció de la durada i de la relació am b el lloc de t reball a proveir ( fins a 2
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Nº anys
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a) Capacit at i experiència dem ost rada en t asques adm inist rat ives de fact uració específica de
consum d’abonat s am b lect ures periòdiques de com pt adors i subm inist ram ent s, de l’àm bit
d’inst al·lacions d’aigua ( fins a 5 punt s) . La valoració serà de 1 punt per any t reballat , les
fraccions d’any es valoraran proporcionalm ent .
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Els m èrit s es valoraran d’acord am b el següent barem , am b un m àxim de 11 punt s:

Nom és es com put en els cursos que t inguin una durada m ínim a de deu hores i una ant iguit at
inferior a 10 anys, llevat dels post graus i m est rat ges.
8 .- Re la ció de per son e s a prova de s.
Finalit zat el procés de selecció, el t ribunal exposarà la relació de les persones candidat es
que l’hagin superat per ordre de punt uació.
En el supòsit que alguns aspirant s result in am b la m at eixa punt uació, els em pat s els
resoldrà el t ribunal. Es podrà fer una prova, exercici o ent revist a com plem ent ària.
9 .- I n cidè ncie s.
El t ribunal queda facult at per resoldre els dubt es que es present in i per prendre els acords
que siguin necessaris per garant ir el desenvolupam ent i funcionam ent correct e del procés
select iu en t ot allò que no est igui previst en aquest es bases.
1 0 .- D re t su ple t or i.
En t ot allò no previst en les bases s'ha de procedir segons el que det erm ini la norm at iva
aplicable.
Reus, a dat a de la signat ura elect rònica
CPISR-1 C JUAN
CARLOS
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Pàg. 9-9

deu a vint hores............. ...... ....... ...... ...... .. ......... ....... ...... .. 0,32 punt s
vint - i-una a cinquant a hores................ ...... . ......... ....... ...... .. 0,56 punt s
cinquant a-una a cent hores............... ....... .. ......... ....... ...... .. 0,88 punt s
cent -una a dues-cent es cinquant a hores............... ....... ...... . 1,28 punt s
dues- cent es cinquant a- una hores a cinc- cent es hores............ 1,76 punt s
cinc-cent es una hores o m és............... ...... .. ......... ....... ...... . 2 punt
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punt s) . Els/ les aspirant s han d’aport ar docum ent ació que acredit i els següent s ext rem s:
nom bre d’hores, assist ència i, en el seu cas, aprofit am ent .

