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Per Resolució de l’Alcaldia de data 21 de gener de 2020 es va resoldre convocar el
procés per seleccionar el personal per constituir la Borsa de Treball de personal
laboral temporal, denominació informador/a turístic/a (equiparables al Grup C,
Subgrup C2 de personal funcionari), de l’Ajuntament de Benifallet, mitjançant
concurs oposició, d’acord amb les bases que tot seguit es transcriuen:
BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE
TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL D’INFORMACIÓ TURÍSTICA
(EQUIPARABLE AL GRUP C, SUBGRUP C2), PER TAL DE COBRIR POSSIBLES
VACANTS, SUBSTITUCIONS I QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE CONTINGÈNCIA
TEMPORAL DE L’AJUNTAMENT DE BENIFALLET – CONCURS DE
VALORACIÓ DE MÈRITS
Base 1a. Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball de personal
laboral temporal, denominació personal d’informació turística (equiparable al grup C,
Subgrup C2 de personal funcionari), per cobrir vacants, substitucions i qualsevol
altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que es doni a
l’Ajuntament de Benifallet.
El personal que formarà part d’aquesta borsa serà seleccionat mitjançant concurs
oposició, torn lliure.
El personal contractat temporalment tindrà assignades les retribucions bàsiques i
complementàries segons el grup de classificació.
La present convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis, a la seu electrònica de
l’Ajuntament i al Portal de Transparència. Les publicacions del procés selectiu es
realitzarà a la seu electrònica de l’Ajuntament en els termes establerts en aquestes
Bases.
Les funcions del lloc de treball seran concretament les següents:
▪
Obertura, visita guiada, manteniment de l’entorn i tancament al públic dels
espais municipals de les Coves Meravelles, Llagut Benifallet i Punt d’Informació
Turística.
▪
Tenir cura de l’estat general del servei, comunicant a les coordinadores
de l’àrea de Turisme de l’Ajuntament qualsevol desperfecte o problema que
afecti al correcte funcionament.
▪
Atenció al públic en general (recepció de les persones que vulguin visitar
les Coves i el Llagut, i de la resta dels actius patrimonials del poble així com de
les propostes turístiques amb afectació directa al municipi).
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▪
Venda d’entrades, control i registre de visites.
▪
Organització i coordinació i realització de visites de col·lectius escolars,
associacions i altres grups.
▪
Atendre els serveis propis de cada espai.
▪
Atenció telefònica. Informar i gestionar les demandes pròpies del servei
o espai en el qual esta realitzant la seva tasca.
Col·laboració en l’elaboració de guies, catàlegs i fullets divulgatius per als
visitants.
Manteniment i conservació de l’exterior de les coves i neteja del llagut,
després de cada visita.
Publicació i promoció dels productes turístics a través de les xarxes
socials.
Les persones que participin en aquest procés selectiu, i el superin, formaran part de
la borsa de treball. Es constituirà una llista de persones per ordre de la puntuació
total obtinguda segons el resultat de les proves i dels mèrits acreditats i valorats, la
qual cosa determinarà l’ordre de prioritat en la crida de les persones candidates.
En la crida dels aspirants se seguirà l’ordre de la puntuació final obtinguda, de
major a menor puntuació. En el cas que en procedir a l’ordenació de les
persones candidates, d’acord amb la puntuació total obtinguda, es produïssin
empats, es resoldran atenent successivament els criteris següents:
Major puntuació a l’apartat de treball realitzat en altres llocs similars al
que es convoca i en segon lloc a l’apartat de formació relacionada amb el lloc de
treball.
De persistir l’empat s’efectuarà un sorteig.
Base 2a. Gestió de la borsa
2.1. L'Ajuntament constituirà la Borsa de treball amb l'objectiu de realitzar possibles
nomenaments laborals temporals. Les incorporacions es realitzaran d’acord amb
el número d’ordre que ocupin, la seva disponibilitat i l’adequació al perfil específic
del lloc de treball. La no disponibilitat per a la incorporació provocarà la baixa de la
borsa, excepte les baixes per maternitat i paternitat, i per incapacitat temporal per
malaltia comú, sempre que ja s’hagi al·legat, com a causa de no acceptació d’un
contracte més d’una vegada.
2.2. Constituïda la borsa, com a mitjans de crida a les persones candidates per a
cobrir les contractacions de personal laboral temporal que sigui necessari, s’utilitzarà
la comunicació telefònica i el correu electrònic. Es realitzaran dues trucades
telefòniques en franges horàries diferents a intervals no inferiors a 1 hora, en el
mateix dia o diferent, i es trametrà un correu electrònic. Tota comunicació entre
l’Administració i les persones interessades que derivi de l’aplicació d’aquest procés
s’efectuarà emprant l’adreça de correu electrònic i el telèfon facilitat a tal efecte, sent
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d’exclusiva responsabilitat de les persones candidates la seva inclusió a la sol·licitud
de participació en aquest procés selectiu, així com, en el seu cas, la seva
actualització (amb comunicació escrita adreçada a l’Ajuntament). Si no es pot
contactar amb l’aspirant per cap dels mitjans esmentats en un termini màxim de 24
hores, aquest veurà decaigut el seu dret en aquella crida, i es contactarà amb el
següent aspirant de la llista, si bé l’aspirant mantindrà la mateixa posició, sens
perjudici que si és impossible contactar en tres propostes de contractació se
l’exclourà de la borsa.
2.3. Quan sorgeixi una necessitat de personal es contactarà la persona que tingui
major puntuació de la borsa que estigui disponible, d’acord amb els criteris següents:
- Es consideraran disponibles per cobrir llocs les persones de la borsa
que no prestin serveis en aquell mateix moment a l’Ajuntament, llevat de
les excepcions establertes per al contracte de relleu. En aquest sentit,
d’acord amb el que estableix l’article 12.7 del Reial decret legislatiu 2/2015,
de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels
treballadors, els contractes de relleu s’oferiran a les persones que els
correspongui per ordre de puntuació a la borsa que estiguin en situació
d’atur o que tinguin concertat amb l’Ajuntament un contracte de durada
determinada.
- Quan un/a treballador/a temporal finalitzi el seu contracte s’incorporarà
de nou a la borsa en la mateixa posició que tenia sempre i quan la valoració
de l’Ajuntament hagi estat favorable i supeditat, en tot cas, al compliment
de la normativa corresponent de durada màxima de les relacions
laborals/funcionarials temporals. A aquest efecte l’Ajuntament emetrà, si
escau, un informe sobre la idoneïtat de la prestació dels serveis i el
manteniment de la persona a la borsa un cop finalitzada la contractació
corresponent. Els informes negatius que s’emetin sobre la prestació del
servei dels treballadors/ores es trametran a la persona treballadora a fi i
efecte d’al·legacions. Posteriorment l’Ajuntament resoldrà sobre l’exclusió
o no de la persona a la borsa.
- El rebuig de la 1a i 2a proposta de contractació per part dels candidats
suposarà que la persona cridada passi al darrer lloc de la borsa de treball,
llevat que estigui en situació de baixa mèdica o altra situació de suspensió
establerta en aquestes Bases i degudament acreditada. En aquest sentit
és causa de suspensió: la incapacitat temporal; el part, adopció o
acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, paternitat i naixement
de fills/es prematurs/es o que per qualsevol altra causa hagin de romandre
hospitalitzats/des a continuació del part, sempre que concorrin els requisits
que donen dret a gaudir del permís corresponent; defunció de familiars fins
a segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una limitació temporal de
fins a quatre dies; compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic,
pel temps que sigui indispensable per donar compliment al deure;
matrimoni propi, si la celebració ha tingut lloc dins dels vint dies hàbils
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2.4. Seran causes d’exclusió de la borsa de treball:
- No superar el període de prova establert.
- Estar sancionat/da per resolució ferma en via administrativa d’un
expedient disciplinari incoat per la comissió d’una falta greu o molt greu.
- Rebutjar, encara que sigui justificadament, tres ofertes de treball,
llevat que sigui per causa de baixa mèdica o altre causa de suspensió
establerta expressament en aquestes Bases. Tal i com s’ha indicat, el
rebuig de la primera i segona oferta de treball comportarà que la persona
se situï a l’última posició de la borsa.
- Haver estat impossible la localització de la persona en tres propostes de
treball amb el benentès que és d’exclusiva responsabilitat d’aquesta
facilitar una adreça de correu electrònic i telèfon, i comunicar els canvis
que s’hi produeixin.
- Haver-se informat desfavorablement la prestació del servei.
- Renunciar a un contracte de treball vigent o nomenament interí, ja
iniciat.
- La voluntat expressa del treballador/a de ser exclòs de la borsa.
- No presentar la documentació per acreditar les condicions de capacitat
i els requisits exigits a la Base 3a d’aquestes Bases.
2.5.

La borsa tindrà una vigència de dos anys.

2.6.
En l’exercici de les funcions atribuïdes a les places ofertes és d’aplicació
la normativa sobre el règim d’incompatibilitats en el sector públic.
Base 3a. Requisits dels aspirants
Per ser admès i prendre part en la convocatòria, les persones aspirants han de
reunir, a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els següents
requisits:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o tenir la
nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o
d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per
la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure circulació
de treballadors, de conformitat amb el Real decret legislatiu 5/2015, pel qual
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s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i amb el
que estableixen la Llei 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels
estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i
llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seva integració social, i
disposicions concordants. Les persones aspirants que siguin estrangeres han
d’acreditar la seva nacionalitat.
Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva
nacionalitat, al cònjuge de les persones espanyoles i nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separades de dret i als
seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separades de
dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.
Les persones estrangeres amb residència legal a Espanya podran accedir a les
Administracions Públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que
les espanyoles.
Els/Les aspirants estrangers/res han d’acreditar un coneixement de nivell
intermedi o superior o nivell B2 o C2 del castellà. En cas que les persones
aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement
adequat del castellà, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici
de coneixements orals i escrits de llengua castellana que han de superar. La
prova, si escau, s’ha de qualificar d’APTE/A o NO APTE/A, sent necessari
obtenir la valoració d’apte per passar a realitzar les proves restants de la fase
d’oposició o per passar a la fase de concurs.
Restaran exemptes de la realització d’aquesta prova les persones aspirants que
aportin amb la presentació de sol·licitud fotocòpia compulsada d’algun dels
següents documents:
- Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària i/o batxillerat a l’Estat
espanyol.
- Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el Reial decret 1137/2002,
de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat
totes les proves adreçades a la seva obtenció.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials
d’idiomes.
b) Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.
c) Haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada
per la llei.
d) Posseir el títol de títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria
(ESO) o equivalent o bé estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent en
la data que acaba el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les
proves selectives, i estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent en la data
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En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, han d’estar acompanyades de l’ordre
ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa
reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers.
L’equivalència de les titulacions haurà de ser acreditada per l’aspirant.
e) No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de
les corresponents funcions.
f) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de
qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o
estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat/da absolutament o
especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a exercir
funcions similars a les que es desenvolupaven. En el cas de ser nacional d’un altre
estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a
sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos
termes l’accés a l’ocupació pública.
g) Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua
catalana orals i escrits (certificat C1) de la Direcció General de Política
Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001,
de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, (modificat
pel Decret 3/2014, de 7 de gener), i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per
la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als
certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística.
Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del
coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de
provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
En cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la
possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova
o l’exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la
convocatòria, que han de superar aquests aspirants.
No obstant l’anterior, i d’acord amb l’establert en l’art. 5 del Decret 161/2002, d’11
de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions
públiques de Catalunya, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de
la llengua catalana:
- les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors
de selecció de personal per accedir a l’Ajuntament de Benifallet, en què hi
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Base 4a. Presentació de sol·licituds
Cal presentar una instància, segons model normalitzat de sol·licitud d’admissió
juntament amb el Currículum Vitae i documentació acreditativa dels requisits i dels
mèrits al·legats per les persones aspirants mitjançant fotocòpia simple, llevat del català
i/o castellà que caldrà presentar original o fotocòpia compulsada, al Registre General
de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores,
o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques en relació amb la
disposició derogatòria i la disp. transitòria 4a d’aquesta llei.
Els aspirants han de manifestar en la sol·licitud que compleixen tots i cadascun dels
requisits exigits en aquestes Bases, referits sempre a la data d’expiració del termini
assenyalat per a la presentació de les sol·licituds, sens perjudici de la seva posterior
acreditació en finalitzar el procés selectiu.
La documentació a presentar és:
Fotocòpia simple del DNI o NIE
Original o fotocòpia compulsada del nivell català requerit i, en el seu cas,
del castellà
Fotocòpia simple de la titulació requerida, si és el cas
Currículum Vitae
Fotocòpia simple de la documentació acreditativa dels requisits i dels
mèrits al·legats
L’esmentada documentació ha de presentar-se dins el termini de presentació
d’instàncies llevat de l’acreditació del nivell de llengua catalana i/o castellana si escau
que pot presentar-se fins el moment de la realització de la prova de castellà/català si
s’escau.
Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats degudament
traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya.
Aquells/es aspirants que s’hagin presentat en processos anteriors a l’Ajuntament de
Benifallet i l’Ajuntament tingui la documentació requerida, no caldrà que l’aportin de
nou, sinó que podran demanar que s’incorpori d’ofici a la seva sol·licitud.
L’Alcaldia de l’Ajuntament de Benifallet és el responsable del tractament de les dades
de caràcter personal que ens facilitin els aspirants en emplenar la sol·licitud, sent les
seves dades de contacte: : Alcaldessa de l’Ajuntament de Benifallet, adreça Carrer
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Major, 1, 43512 Benifallet, Tel. 977462005, mail aj.benifallet@altanet.org. Igualment
podeu posar-vos en contacte amb el Delegat de protecció de Dades, pel que fa a totes
les qüestions relatives al tractament de les vostres dades personals i a l’exercici dels
vostres drets, sent les seves dades de contacte: adreça Carrer Major, 1, 43512
Benifallet, Tel. 977462005, mail aj.benifallet@altanet.org.
Les dades personals que faciliteu en aquesta sol·licitud seran tractades amb la finalitat
de gestionar-la. Les dades facilitades es conservaran a efectes històrics, estadístics i
científics, i quan ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat, se suprimiran amb
mesures de seguretat adequades per garantir la destrucció total de les dades
personals. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.
La base jurídica del tractament és l’exercici de poders públics i l’execució d’un contracte
o relació de serveis on la persona aspirant és part o per l’aplicació a petició d’aquest
de mesures prèvies a la relació contractual/ de serveis. La manca d’aportació de les
referides dades tindrà els efectes no poder gestionar la sol·licitud. Qualsevol persona
té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament de Benifallet està tractant dades
personals que li concerneixen, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com,
a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió
si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les
finalitats per a les quals es van recollir.
En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els/les interessades poden
sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es
conservaran per exercir o defensar reclamacions.
Els/les interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats
amb la seva situació particular, a que les dades personals que li afectin siguin objecte
d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de
poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en que el tractament
és necessari per la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del
tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els
interessos o els drets o llibertats fonamentals de l’interessat.
Si considereu que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podeu presentar una
reclamació davant l’autoritat de control, Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Base 5a. Termini de presentació de sol·licituds: 3 dies hàbils comptats a partir
de l’endemà de la publicació en l’e-tauler:
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=4302520002.
Base 6a. Admissió d’aspirants
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Expirat el termini de presentació d’instàncies, l’Ajuntament dictarà resolució en el
termini d’un dia, declarant aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos
i assenyalant un termini d’un dia per a la seva esmena.
Transcorregut aquest termini, s’aprovarà la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos, que es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament, anunciant-se el dia,
hora i lloc que hauran de realitzar-se les proves. Aquesta publicació substitueix la
notificació individual als interessats, d’acord amb l’art. 45 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Si no s’hi presenten reclamacions o es desestimen per silenci, les llistes d’aspirants
admeses/os i excloses/os es consideraran elevades a definitives sense necessitat de
nova resolució i posterior publicació. Si se’n produeixen, l’alcalde ha de resoldre
estimar-les o desestimar-les definitivament, en el termini dels trenta dies següents a la
finalització del termini per a la seva presentació, i ha de notificar les resolucions,
individualment, als aspirants. Tot seguit, s’ha d’esmenar la llista d’admeses/os i
excloses/os i s’ha de publicar només l’esmena a la seu electrònica de l’Ajuntament. Si
manca la resolució expressa, les al·legacions s’han d’entendre desestimades.
Per a més informació podeu trucar a l’Ajuntament, al telèfon 977462005, en horari
d’atenció al públic.
Base 7a. Tribunal qualificador
El Tribunal qualificador serà col·legiat i la seva composició s’haurà d’ajustar als
principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix,
a la paritat entre home i dona.
El personal d’elecció o de designació política, els/les funcionaris/es interins/es i el
personal eventual no podran formar part del Tribunal qualificador.
El pertànyer al Tribunal qualificador serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar
aquesta pertinença en representació o per compte d’altri.
El Tribunal que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu ha de tenir la següent
composició:
PRESIDÈNCIA: recaurà en el/la secretari/ària de l’Ajuntament
VOCALS: 2 vocals designats per l’Ajuntament (titulars i suplents)
SECRETARI/ÀRIA, l’actuació del qual/de la qual és de fedatari/a. Tindrà veu i vot
perquè recaurà en un membre del Tribunal qualificador.
La designació nominal dels membres del tribunal, que ha d’incloure la dels respectius
suplents, correspon a la presidenta de la corporació i s’ha de fer en la resolució per la
qual s’aprova la llista d’admesos/es i exclosos/es.
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El tribunal pot disposar la incorporació d’assessorament especialitzat per a totes o
alguna de les proves. Les persones assessores no tenen vot.
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La composició del tribunal s’ha d’ajustar al principi d’especialitat i tots dels seus
membres vocals han de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a les
places de la convocatòria.
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de la meitat
dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència
de la presidència i de la secretaria. Les decisions s’han d’adoptar per majoria de vots
dels membres presents i, en cas d’empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a
president/a. Tots els membres actuen amb veu i vot, tret del secretari/a, l’actuació del
qual/de la qual és de fedatari/a. No obstant això, tindrà veu i vot quan alhora sigui
membre del Tribunal qualificador computant-se com un únic vot.
La participació en el tribunal qualificador pot donar lloc a la indemnització
reglamentària, en concepte d’assistència, d’acord amb el que estableix el Reial decret
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
Les persones membres del Tribunal es poden abstenir i les persones aspirants poden
recusar-los si concorre algun dels motius de l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre
de règim jurídic del sector públic, en el termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà
de la publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament per la qual es nomenen els
membres del tribunal.
De la sessió que faci el tribunal qualificador s’ha d’estendre l’acta corresponent,
signada pel secretari, que n’ha de donar fe, amb el vistiplau de la presidència, i per tots
els membres.
En tot cas, el funcionament del tribunal qualificador s’ha d’adequar a les normes
pròpies dels òrgans col·legiats contingudes a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
Base 8a. Desenvolupament del procés selectiu
El sistema de selecció serà per concurs oposició, amb la fase prèvia de coneixements
de llengua catalana i castellana per aquells aspirants que no ho hagin acreditat
prèviament segons l’establert en aquestes Bases:
A) Fase de coneixement de llengües (en cas de ser necessari):
1) Llengua catalana
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Consisteix en la realització d'una prova de coneixements de llengua catalana, que
consta de dues parts:
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Primera part. S’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita, per mitjà del a redacció
d’un text i els coneixements pràctics de llengua, mitjançant preguntes sobre aspectes
lingüístics.
Segona part: S’hi avaluarà l’expressió oral amb la lectura en veu alta d’un text i una
conversa sobre temes generals d’actualitat.
La durada màxima d’aquesta prova serà determinada pel tribunal. El resultat de
l’exercici serà d’APTE/A o de NO APTE/A, i caldrà obtenir la qualificació d’APTE/A per
a participar en el procés selectiu.
Queden exempts/es de la realització d’aquesta prova els/les aspirants que acreditin
documentalment estar en possessió del certificat C1, de coneixements de suficiència
de llengua catalana o titulació equivalent, segons l’establert en aquestes bases i es
consideraran com a APTES.
2) Llengua castellana
Només els/les aspirants que no compleixin els requisits establerts en aquestes Bases,
en relació al coneixement de llengua castellana.
Consisteix en una prova de coneixements de llengua castellana, de caràcter
eliminatori, en què els/les aspirants hauran de realitzar un exercici que consistirà en
una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb les
persones membres del tribunal.
La qualificació de la prova serà d’APTE/A o de NO APTE/A i caldrà obtenir la
qualificació d’APTE/A per a participar en el procés selectiu.
Resten exempts/es de la realització d’aquesta prova els aspirants que acreditin
documentalment, fins el moment de la realització d’aquesta prova, estar en possessió
dels coneixements de llengua castellana de nivell intermedi o superior o nivell B2 o C2
i es consideraran com a aptes.

B) Prova de caràcter obligatori i eliminatori: (màxim 20 punts).
Coneixements turístics del municipi i del territori: consisteix en respondre per escrit un
test de coneixement de 20 preguntes amb tres respostes alternatives, sobre “Els
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recursos turístics de Benifallet i les Terres de l’Ebre”, que figura com annex I, a la
present bases de la convocatòria.
La forma de puntuació de l’exercici és la següent:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE FA6F3D0AE091459D8EAB39C61CEDAFC1 i data d'emissió 07/02/2020 a les 11:46:02

▪
▪
▪

1 punt per resposta correcta
- 1/3 per resposta incorrecta
0 per sense resposta o resposta anul·lada

La durada d’aquesta prova és determinada pel Tribunal.
Aquesta prova és de caràcter eliminatori. Aquesta prova es valorarà amb un màxim de
20 punts, i serà necessari obtenir un mínim de 10 punts per superar-la.
Només hi ha una convocatòria per a cada exercici. Les/els aspirants que no
compareguin a la crida del tribunal qualificador per al desenvolupament dels exercicis
o proves a realitzar al lloc, data i hora que s’assenyali hauran de ser exclosos/es,
excepte en els casos degudament justificats i discrecionalment apreciats pel tribunal
qualificador i sempre i quan no es perjudiqui la igualtat entre les/els aspirants.
L’ordre d’actuació de les/els aspirants per aquells exercicis que no es puguin realitzar
conjuntament s’ha de determinar de conformitat amb el resultat del sorteig públic únic
realitzat prèviament per a determinar l’ordre d’actuació de les/els aspirants en totes les
proves selectives d’ingrés i de promoció interna que es celebrin durant l’any. L’ordre
d’actuació de les/els aspirants serà de conformitat amb el sorteig realitzat en el seu dia
a la Diputació de Tarragona per als processos selectius i que fou publicat al BOPT
177, d’1 d’agost de 2014. En aquest sorteig es va determinar que l’actuació de les
persones aspirants en les proves que es puguin realitzar conjuntament s’iniciarà amb
l’aspirant el primer cognom del qual comenci per la lletra “L”.
Les qualificacions de les proves que no es valorin amb l’apte/a o no apte/a s’han
d’expressar en números, essent necessari obtenir la puntuació mínima per passar a la
fase del concurs.
La puntuació de les/els aspirants en cadascuna de les proves és la mitjana aritmètica
de les qualificacions atorgades per cadascuna de les persones que conformen el
Tribunal qualificador.
El resultat final de l’oposició és la puntuació obtinguda en la prova puntuable realitzada.
C) Prova pràctica
Llegir la informació que consta en el punt 4 de l’annex I i dissenyar una proposta per
promocionar Benifallet a través d'Instagram. Cal presentar la proposta el mateix dia de
l'examen. El concursant haurà de defensar-la davant el tribunal.
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D) Fase de concurs: (màxim 7 punts)
Es valoraran els mèrits aportats per les/els aspirants i justificats mitjançant currículum
vitae i documentació acreditativa dels mateixos, d’acord amb el següent barem:
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C.1. EXPERIÈNCIA LABORAL (MÀX. 2 PUNTS)
L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,20 punts per any complet de
serveis, o fracció mensual que proporcionalment li correspongui. Es computen els
serveis efectius prestats en administracions públiques relacionades amb turisme.
Documents justificatius: certificat expedit per l’administració pública on s’hagin prestat
els serveis.
Altres treballs realitzats en empreses privades en turisme. A raó de 0,10 punts per any
complet o fracció mensual que proporcionalment li correspongui. Documents
justificatius: informe de la vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria General de
la Seguretat Social, i a més a més la presentació de contractes de treball, fulls de
nòmina, certificats o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis
prestats.
No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al·legats.
C.2. FORMACIÓ (MÀXIM 2,5 PUNTS)
Es valora l’assistència als cursos, jornades i seminaris de formació, d’especialització o
de perfeccionament, en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació
amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca, o amb habilitats que
aquests llocs requereixen. Les persones interessades han d’aportar, a més de la
corresponent certificació, documentació que acrediti els següents extrems: nombre
d’hores, assistència o, en el seu cas, aprofitament.
•
•
•
•

Jornades fins a 9 hores - 0,05 punts
Jornades de 10 a 19 hores - 0,15 punts
Jornades de 20 a 39 hores - 0,25 punts
Jornades de 40 o més - 0,35 punts

C.3. ALTRES TITULACIONS (MÀXIM 0,5 PUNTS)
Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin rellevants per als llocs de treball a
proveir, es valoren en funció dels coneixements requerits, competència i
especialització d’aquests llocs. No es valoren com a mèrits les titulacions acadèmiques
de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-ne altres de nivell superior que es
puguin al·legar com a requisit o com a mèrit. A efectes d’equivalència de titulació,
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només s’admeten les reconegudes pel Ministeri d’Educació i Ciència amb caràcter
general i vàlides a tots els efectes.
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C.4. CONEIXEMENTS SUPERIORS DE LLENGUA CATALANA, (MÀXIM 1 PUNT)
Es valoren els certificats de llengua catalana de la Direcció General de política
lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de
29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i l’Ordre
VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i actualitzen els títols,
diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la
Secretaria de Política Lingüística (modificada parcialment per l'Ordre VCP/233/2010,
de 12 d'abril), segons la distribució següent:
•
•

Certificat G, de coneixements suficients de llenguatge administratiu de la Junta
Permanent de Català – 0,25 punts
Certificat C2, de coneixements superiors de llengua catalana (orals i escrits), de la Junta
Permanent de Català – 1 punt.

C.5. CONEIXEMENTS ADDICIONALS LLENGÜES ESTRANGERES. (MÀXIM 1 PUNT)
•
•
•

Nivell B1.................. 0’25 punts
Nivell B2.................... 0’5 punts
Nivell C1 o superior.... 1 punt

Per a la valoració del coneixement de les llengües estrangeres, cal acreditar el nivell
mitjançant l’aportació de les certificacions d’activitat formativa de nivell europeu
establertes en la classificació del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües.
En els casos en què l’acreditació de coneixement de llengua anglesa sigui diferent de
l’establert en l’apartat anterior, així com en el cas d’altres idiomes, la puntuació serà de
0,15 punts.
Només es valorarà la titulació del nivell més alt.
Puntuació
La puntuació del concurs serà el resultat de sumar les puntuacions obtingudes en les
fases de concurs i l’entrevista personal. En cas d’empat, l’ordre s’ha d’establir atenent,
en primer lloc, en favor de la persona que hagi obtingut major puntuació en la fase de
concurs.
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D) Entrevista: (màxim 1 punt)
El tribunal de qualificació podrà efectuar, si ho considera convenient, una entrevista
per competències per determinar la idoneïtat de la persona aspirant així com per
valorar l’experiència en tasques pròpies del lloc de treball.
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Base 9a. Llista per puntuació total obtinguda i presentació de documents
Un cop finalitzada la valoració del concurs oposició s’ha de fer pública la puntuació, per
ordre de puntuació total obtinguda. El Tribunal proposarà al president de la Corporació
la constitució de la borsa de treball amb les/els aspirants que hagin superat aquest
procés selectiu. Per Decret de l’Alcaldia es constituirà la Borsa de Treball que es regirà
per l’establert en aquestes Bases i que contindrà una llista de persones per ordre de la
puntuació total obtinguda segons el resultat de les proves i els mèrits acreditats i
valorats, la qual cosa determinarà l’ordre de prioritat en la crida de les persones
candidates per oferir-los les propostes de contractació.
En cas que cap dels aspirants superi el procés selectiu el tribunal ha de declarar
deserta la convocatòria i per tant la borsa de treball no es constituirà.
La puntuació final de les proves selectives i la llista d’aprovats/des s’ha de publicar a
la seu electrònica de l’Ajuntament.
Les/els aspirants proposats/des presentaran els documents originals o fotocòpies
compulsades acreditatius del compliment de les condicions de capacitat i dels requisits
exigits a la convocatòria, així com dels mèrits al·legats, en el termini de 1 dia hàbil,
comptats a partir del següent al dia en què es faci pública la relació de persones
seleccionades.
Les/els aspirants que, dintre del termini indicat, no presentin la documentació, seran
exclosos de la Borsa de treball, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut
incórrer en el cas de falsedat en la seva instància. Això, tret de casos de força major,
els quals han de ser degudament comprovats i considerats per l’alcalde.
Aquelles persones qui tinguin la condició de personal d’aquest Ajuntament resten
exemptes de justificar les condicions i els requisits ja acreditats i que no requereixen
actualització, i únicament han d’acreditar les circumstàncies de les quals no hi hagi
constància.
Base 10a. Incidències.
La presidència de la corporació, a petició pròpia o a proposta de la Presidència del
Tribunal qualificador, pot demanar, als efectes procedents, l’acreditació dels requisits i

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Mercè Pedret Ramos - DNI ** (SIG) el dia 07/02/2020 a les 10:07:37

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE FA6F3D0AE091459D8EAB39C61CEDAFC1 i data d'emissió 07/02/2020 a les 11:46:02

mèrits quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer
les persones aspirants.
Mentre estigui constituït, el tribunal qualificador està facultat per resoldre els dubtes
que sorgeixin en l'aplicació d'aquestes bases i podrà adoptar els acords que
corresponguin en tots els supòsits no previstos en elles, per tal de facilitar el
desenvolupament normal del procés selectiu, els quals podran ser objecte de recurs
d'alçada davant de l'Alcaldessa, en el termini màxim d'un mes a comptar des de
l'endemà a la data de la seva publicació. Abans de la constitució del tribunal i després
que aquest hagi efectuat la seva proposta aquesta facultat correspondrà a l'Alcaldia.
Base 11a. Contractació del personal
La presidenta de la corporació procedirà a la formalització per escrit dels contractes
corresponents amb els aspirants proposats, seguint l’ordre establert a la Borsa de
treball constituïda.
La contractació s'haurà de publicar a la seu electrònica de l’Ajuntament i Portal de
Transparència i se n'haurà de donar coneixement al ple en la primera sessió que tingui.
Base 12a. Període de prova.
Les persones contractades hauran de superar un període de prova d’un mes. Aquest
període no s'aplicarà si el/la candidat/a seleccionat/da ja hagués realitzat les mateixes
funcions amb anterioritat a l’Ajuntament, sota qualsevol modalitat de contractació, amb
una durada mínima d’un mes.
En finalitzar el període de prova, l’Ajuntament farà un informe d’avaluació de l’aspirant
sobre l’aplicació dels seus coneixements i les seves capacitats a les activitats
realitzades, la qualitat i l’eficàcia en el desenvolupament de les diferents tasques i
l’adaptació a l’entorn de treball.
En el cas que la persona aspirant no superi satisfactòriament el període de prova,
perquè no assumeixi el nivell suficient d’integració i eficiència en el lloc de treball serà
declarat NO APTE/A, per resolució motivada de l’òrgan competent, i perdrà, en
conseqüència, tots els drets a la seva contractació, donant-se per finalitzat el seu
contracte. En aquest cas, l’òrgan competent formularà proposta de contractació a favor
de la persona aspirant que tingui la puntuació següent més alta, la qual haurà de
superar el corresponent període de prova.
Disposicions finals
Primera. En tot allò no previst en aquestes bases s’ha d’aplicar la normativa següent:
a)

Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local
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b)
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
c)
Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, que aprova el Text refós
de la Llei de l’Estatut dels treballadors
d)
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció
pública
e)
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
f)
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
g)
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
h)
Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya
i)
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en
un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya
en matèria de funció pública.
j)
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
Segona. Règim de recursos
Contra les resolucions de l’Alcaldia, es pot interposar recurs potestatiu de reposició,
dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació o
directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats a partir del dia
següent al de la publicació d'aquest acte, de conformitat amb els articles 123 i 124
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra els actes i resolucions dels tribunals qualificadors, en tant que es tracta
d’òrgans col·legiats dependents de la Presidència de la corporació els actes dels
quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant
l'alcalde en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 121 i 122 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Si es vol impugnar l’acord d’aprovació d’aquestes bases, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent de la seva publicació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.
L’ALCALDESSA
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PERSONAL D'INFORMACIÓ TURÍSTICA DE BENIFALLET

Per a la realització de la prova es necessari haver consultat tots els enllaços que s'inclouen en
aquest temari

1. LES TERRES DE L'EBRE. RESERVA DE LA BIOSFERA

Les Reserves de la Biosfera són zones d'ecosistemes terrestres o costaners/marins o una
combinació dels mateixos, reconegudes en un pla internacional en el marc del Programa MAB
de la UNESCO. Serveixen per impulsar harmònicament la integració de les poblacions i la natura,
amb l'objectiu de promoure un desenvolupalment sostenible mitjançant un diàleg participatiu,
l'intercanvi de coneixement, la reducció de la pobresa, la millora del benestar, el respecte als
valors culturals i la capacitat d'adaptació de la societat front als canvis.

https://www.ebrebiosfera.org/

2. TURISME. TERRES DE L'EBRE I COSTA DAURADA

⚫ PATRONAT DE TURISME
https://www.dipta.cat/ca/arees/patronat-de-turisme
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https://costadaurada.info/coneix/on-som-coneixens

https://costadaurada.info/activitats/natura

⚫ MARCA TERRES DE L'EBRE
1. Els espais naturals

https://terresdelebre.travel/que-fer/espais-naturals

2. cultura

https://terresdelebre.travel/que-fer/cultura

3. Turisme actiu
https://terresdelebre.travel/que-fer/turisme-actiu/senderisme

4. Els celllers modernistes

https://costadaurada.info/cellersmodernistes/
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5. La Batalla de l'Ebre
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https://terresdelebre.travel/que-fer/cultura/batalla-de-lebre

6. El litoral

https://terresdelebre.travel/que-fer/el-litoral

3. BENIFALLET

http://www.benifallet.altanet.org/turisme

1. Les Coves de Benifallet

El Grup d'Investigacions Espeleològiques (GIE) del Centre Excursionista de Gràcia (Barcelona),
en una campanya que van fer a la Serra de Cardó, va descobrir la primavera de 1967 una sèrie
de cavitats mentre estudiaven i investigaven les coves que ja des de temps antics es coneixien a
Benifallet com a Coves de l'Aumidiella i de les quals ens consten troballes arqueològiques del
Neolític. El grup descobreix la Cova "Marigot", l'Avenc del Sifó i la Cova "Meravelles", que
s'afegiran a les ja existents, formant el que hom coneix en l'actualitat com a COVES DE
BENIFALLET.

Les sis cavitats subterrànies són: Avenc del Sifó, Avenc del Cataclisme, Cova de l’Aumidiella Gran
o de Xafarroques, Cova Marigot, Cova del Dos i Cova Meravelles.
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La gent de Benifallet, per tant, ja des de fa molt de temps coneixien dues cavitats que
anomenaven "Les Aumidielles", la Gran i la Petita que en ocasions ocupaven els pastors i va
servir de refugi per gent del poble quanels fets de la Batalla de l´Ebre durant la Guerra Civil
Espanyola del 1936 al 1939. L'any 1967 uns joves espeleòlegs del barri de Gràcia de Barcelona
van trobar al Mercat de Sant Antoni un llibre vell on es parlava d'aquestes cavitats, fet que els
va despertar l'interés. Formaven part del G.I.E (Grup d´Investigacions Espeleològiques) del
Centre Exursionsita de Gràcia. Un cop a Benifallet i en diferentes expedicions van descobrir que
aquelles dues cavitats ja conegudes eren més grans i les van topografiar. L'any següent, el 1968,
van escorcollar un forat que era conegut pels caçadors com un cau de conills. Aquests feien
entrar una fura per tal de fer sortir els conills pero després d'esperar força estona veien amb
fustració com no sortia ni el conill ni la fura. Això els va fer decidir a entrar-hi i un cop superat el
primer pas o gatera varen descobrir una cavitat que un cop explorada en totalitat tenia un
recorregut espeleològic de més de 500 metres. El cau de conills amagava al seu interior una
cavitat inexplorada de gran bellesa i diversitat de formacions. Per aquest motiu la van batejar
com la Cova Meravelles.

La Cova Meravelles i la Cova del Dos són les dues cavitats que estan obertes al públic. Es visiten
les dues de forma guiada i amb una durada de 45 minuts.

La Cova Meravelles té un recorregut total de 510 metres, amb uns 9,82 metres de desnivell.
Destaca per la seua quantitat i qualitat de concrecions, especialment les excèntriques. El lent
degoteig de les aigües d'infiltració, carregades de carbonats en dissolució, va donant lloc a
fascinants formacions, a voltes estrambòtiques, on la imaginació del visitant descobreix éssers
fantàstics. Turísticament se'n visiten 200 metres, la part turística d'aquesta cova consta de tres
sales: La sala dels Llapis; la sala de l'amfiteatre, i la sala de la música.

La Cova del Dos. Rep aquest nom perquè té dues boques d’entrada. Aquesta cavitat té
importància a nivell històric, ja que sempre ha estat habitada. Dintre de la cova hi podem veure
la reproducció d'un vas campaniforme i d'una àmfora. Constitueixen, amb diferents puntes de
llança i sílex i tres enterraments, les restes arqueològiques del Neolític trobades a les Coves de
Benifallet. Tot el que es va trobar està actualment al museu arqueològic de Barcelona i al Museu
de les Terres de l’Ebre. Es tenen referències també que durant la Guerra Civil Espanyola la
població es va refugiar a la Cova del Dos.La cavitat té 235 metres dels quals se’n veuen 25.

LES FORMACIONS
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Estalactita. També anomenada caramell popularment, és una concreció de carbonat de
calci que penja del sostre o de la paret d'una cova calcària.
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Estalagmita. Una estalagmita (del grec stalagma, gota) es forma al terra d'una cova
calcària a causa de la decantació de solucions i la deposició de carbonat de calci.
Columna. Una columna és resultant de la unió d'una estalactita amb l'estalagmita
situada sota ella.
Bandera. Una bandera o cortina té forma plana ondulant i hom les troba als sostres i
parets inclinades de les coves.
Anemolita. Una anemolita té l'eix principal orientat en una direcció no vertical i pot
presentar diversos punts d'inflexió, la qual cosa dóna lloc a formes corbades Excèntrica Són un
tipus de formacions que semblen desobeir la llei de la gravetat. Són petits fideus d'aragonita o
calcita que es desenvolupen en totes les direccions, deixant unes figures geològiques realment
increïblers i difícils de veure.
Gour. Un gour és un petit dic natural format a les coves kàrstiques per precipitació de
carbonat de calci que dóna lloc a un petit embassament.
Cornisa. Una cornisa o relleix és un espeleotema pla que apareix associat als vorells dels
gours o que vorega, ella mateixa, d'altres espeleotemes parcialment submergits dins les aigües
dels gours.
Calcita flotant. La calcita flotant consisteix en làmines molt primes de
cristal·litzacions de calcita que es mantenen surant per tensió superficial damunt les aigües
tranquil·les d'un gour o d'un llac, independentment de les seves dimensions.
Colada. Una colada es produeix damunt les superfícies de pendent elevada de l'interior
de les coves quan hi ha un moviment laminar de l'aigua amb pèrdua de diòxid de carboni que
dóna lloc a precipitats de carbonat de calci, habitualment calcita, en forma de capes, mantells o
corrents, que es van superposant amb el temps.
Un macarró o estalactita fistulosa. Consisteix en una fina i delicada estalactita en el qual
no existeix creixement secundari de cristalls perpendiculars al canal primari, cosa que passa
quan el degoteig de l'aigua és lent però constant.
Diòxid de carboni. El diòxid de carboni (també anomenat biòxid de carboni o anhídrid
carbònic), és un gas incolor, inodor, i insípid.
Carbonat de calci. Sòlid incolor que ocorre en l’estat natural en dues varietats
cristal·lines, l’aragonita i la calcita.
Estratigrafia. L'estratigrafia és la branca de la geologia que tracta de l'estudi i
interpretació de les roques sedimentàries estratificades, i de la identificació, descripció,
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seqüència, tant vertical com horitzontal, cartografia i correlació de les unitats estratífiques de
roques

Coincidint amb la finalització de les glaciacions, la humanitat va evolucionar cap a una nova
etapa de la prehistòria: el Neolític. Aquesta etapa va suposar un canvi qualitatiu molt important
respecte del Paleolític. L'’historiador Carlo Cipolla el qualifica com la primera revolució de la
humanita, ja que l’home va evolucionar i va passar de ser un caçador recol·lector a produir els
seus propis aliments mitjançant l’agricultura i la ramaderia, per bé que la caça, la recol·lecció i
la pesca no van abandonar-se del tot. El pas d’una economia depredadora a una altra de
productiva va representar un procés de sedentarització i de millores tècniques, com l’aparició
de la ceràmica. De forma paral·lela, les venus van ser substituïdes per les deesses-mare,
divinitats protectores de la fecunditat dels camps i els ramats.

A Catalunya, el neolític va arribar pels voltants de l’any 4.500 a.C. procedent de les cultures més
desenvolupades del Pròxim Orient. Va ser aleshores quan es va desenvolupar la primera cultura
neolítica a terres catalanes. El Neolític antic (4.500-3.500 a.C.), també és anomenat com a
cultura montserratina per haver-ne trobat restes a Montserrat, i es caracteritza per la presència
de ceràmica cardial, decorada mitjançant la incisió de la vora dentada d’una petxina anomenada
Cardium edule. Els homes i dones del Neolític antic vivien en poblats al costat de terres aptes
per al conreu i tenien una intensa activitat ramadera. A les Terres de l’Ebre el neolític esdevé
una època amb un important poblament, que primer es situa a les muntanyes i més tard
s’instal·larà a les terrasses del riu Ebre. Un exemple del poblament d’aquestes terrasses és el cas
del barranc d’en Fabra, un dels pocs poblats a l’aire lliure que s’han excavat a Catalunya. Entre
el IV i el II mil·leni, la vall de l’Ebre va rebre un important poblament sedentari que practicava la
ramaderia. L’activitat de l’agricultura començarà més tard, aprofitant les bones terres agrícoles
de les vores de l’Ebre

2. La navegació fluvial

https://terresdelebre.travel/que-fer/navegacio-fluvial

7.1 Llagut Benifallet
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L'actual Llagut turístic de Benifallet intenta ser una rèplica dels antics llaguts que tants anys van
trafegar per l'Ebre. El Llagut era una embarcació aparellada de vela llatina de regular grandària
destinada generalment al cabotatge (navegació comercial que es feia al llarg de la costa). Els
llaguts transportaven mercaderies a través del riu Ebre. Podien transportar fins a 30 tones riu
avall i 16 riu amunt. El Llagut Benifallet té una capacitat de 47 passatgers i fa un recorregut
regular aigües amunt fins al final del terme de Benifalle d’una hora, tot i que oferta també viatges
fins a l’embarcador del Castellot de la Roca Roja, al terme de Benifallet en direcció sud, i fins al
municipi de Miravet per a grups. Les seves dimensions són de 15m d’eslora i 3,5 metres de
mànega. Ha estat dissenyat per enginyers navals de l’empresa Proname i construït a un taller de
Móra la Nova. Per a la seva construcció es va comptar amb ajuts de la Unió Europea. El Benifallet
és de color blanc i verd, colors de la bandera del municipi. Les rutes són guiades, amb
explicacions del patrimoni, història, fauna i natura de l’Ebre.

Recorregut turístic

El riu Ebre. L'Ebre és el riu més cabalós de la Península Ibèrica (908 km de llargada i 83.093 km2
de conca) i l'únic gran riu peninsular que desemboca a la Mediterrània. Neix a Fontibre (Reinosa)
al vessant sud de la Serralada Cantàbrica i travessa les comunitats de la Rioja i l'Aragó fins arribar
a Catalunya, on desemboca al mar formant un ampli Delta, declarat Parc Natural des de l'any
1983. Durant el seu recorregut de 908 km davalla entre les muntanyes dels Pirineus, al nord, el
Sistema Ibèric, al sud. Recull les aigües dels rius del vessant meridional dels Pirineus (Arga,
Aragó, Gállego, Cinca i Segre) i del vessant nord-est de la serralada Ibèrica (Jalón, Jiloca,
Guadalop i Matarranya). Les seves aigües s'aprofiten en nombrosos punts per al regadiu
mitjançant canals com l'Imperial, el Tauste i, al tram final, els canals de la dreta i l'esquerra de
l'Ebre que neixen a l'assut de Xerta. El seu cabal es regula, principalment, des dels
embassaments de Mequinensa i Riba-roja. Hi distingim, per tant, tres trans: Ebre cantàbric (curs
alt), Ebre aragonès (curs mitjà) i Ebre català (curs baix). El seu cabal mıtjà a Tortosa és de 600
m3/s. En el recorregut ebrenc, hi trobem dos congostos magnífics: el pas de I'Ase (Vinebre) i el
de Barrufemes que separa la Ribera d'Ebre del Baix Ebre. El riu queda comprimit durant uns 15
km per la serralada de Cardó i el contrafort dels Ports de Tortosa-Beseit. Hi ha nombrosos
barrancs que desemboquen al riu, entre els quals en destaquem el barranc deI Racó del Mas,
que recull les aigües de Cardó, i el barranc de la Vall, últim tram del riu Canaletes.

El municipi de Benifallet. El terme municipal de Benifallet, d’una extensió d'uns 62 km2, és
situat a l’extrem més septentrional de la comarca, al límit amb les comarques de la Terra Alta i
la Ribera d’Ebre (al termenal amb Miravet hi ha la Roca Folletera, divisòria històrica del terme
de Tortosa). El terme confronta amb Prat de Comte i el Pinell de Brai, municipis de la Terra Alta;
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amb Miravet i Rasquera, de la Ribera d’Ebre, i amb Tivenys, Paüls i Xerta, de la mateixa comarca
del Baix Ebre. Molt accidentat, el municipi s’estén a ambdues ribes de l’Ebre, i comprèn la vall
del riu, delimitada per les elevacions de les Muntanyes de Cardó, divisòria d’aigües entre l’Ebre
i la mar, mentre que per la dreta la vall del riu resta encaixada i tancada per les serres dels Aligars
i de Valliplana i els cims del Portell. De relleu càrstic, hi ha diverses fonts i coves. En destaquen
la cova de les Meravelles i la Cova Marigot i algunes amb vestigis de poblament antic com són
l'Aumidiella i la Cova del Dos.

Els boscos són predominantment de pi blanc. Cardó és la vall on hi ha una major densitat de
bosc i on aquest es conserva menys modificat (1.544 ha de Benifallet són incloses al PEIN de les
Serres de Cardó). A més de la vila de Benifallet, cap de municipi, el terme comprèn els despoblats
de Xalamera, Som, Sallent i Costumà, el balneari de Cardó, la torre de Mollet i la caseria de la
Vall. El nom de Benifallet prové d’un topònim d’origen àrab.

Pas de barca de BenİfaIlet. Als dos costats del riu podem observar l'antic embarcador de la
barcassa de Benifallet. EI pas de barca constava d'una plataforma flotant subjectada a un cable
que unia les dos ribes. Amb el corrent del riu la plataforma es movia i feia passar els carros i més
tard els cotxes d'una banda a una altra.

Pont del Llaguter. Aquest pont de 231 m de longitud consta de tres ulls i està dissenyat amb
forma corba. Es va començar a construir el 10 de maig del 1987 i es va inaugurar el 23 de febrer
de 1991. Amb la construcció del pont va desaparèixer el pas de barca.

Carmull. El tossal del Carmull, de 425 m, és una característica muntanya de la Serra de Cardó
situada a l'esquerra de l'Ebre. Les seves "banyetes" es divisen des de la comarca del Priorat. A
més de ser un símbol orogràfic de Benifallet ha servit i serveix als pagesos del poble de magnífic
rellotge de sol, perquè quan la ratlla de l'ombra arriba al peu de la cinglera són les 12 de migdia.

Roca Folletera. Deu el seu nom a les pissarres triòsiques de la seva formació, que es presenten
en làmines perpendİculars "fulls". També està situada com a límit naturaI per Ramon Berenguer
IV. Constituïa el límit jurisdiccional de la Tortosa sarraïna.
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Roca dels penjats. Quan Benİfallet formava part del terme de Tortosa en aquestes roques es
penjaven als delinqüents mitjançant uns tauIons. Els deixaven un temps per advertir a la gent
que navegava d'allò que els podia passar si no complien les lleis

Xesa. Aquesta finca se caracteritza per les dimensions de les baies, aquestes serveixen per parar
el vent i no perdre tanta collita. De tormada cap a Benifallet, en direcció sud, expliquem que
Benifallet juntament amb Miravet i el Pinell de Brai formem part d'un proposta turística conjunta
anomenada la Ruta de les 3 C, pels seus tres monuments més importants, el Celler Modernista
del Pinell de Brai, el Castell de Miravet i les Coves de Benifallet.

Castell de Miravet. A sobre d’un penyasegat els àrabs decidiren establir el poble de
Miravet, i coronant el cingle un imponent castell; convertit en fortalesa-monestir pels templers
després de la seva conquesta el 1153. Construït sobre un poblat íber i sobre l’antiga fortalesa
musulmana, el conjunt dels segles XII i XIII està considerat un dels millors exemples
d’arquitectura romànica de transició, religiosa i militar, de l’Orde del Temple, a tot Occident. Fou
seu provincial dels templers a la Corona d’Aragó i entre 1307-1308 patí un llarg setge a mans de
Jaume II. L’Orde del Temple fou eliminada i el castell passà a mans dels hospitalers, senyors del
castell fins la desamortització de Mendizábal el 1835. El castell té un bon estat de conservació,
tot i les nombroses guerres que han succeït, Guerra dels Segadors, Guerra de Successió, Guerra
del Francès, Guerres Carlistes i la Batalla de l’Ebre; a més d’intents de demolició. Però el castell
de Miravet ha superat aquests conflictes i avui dia encara podem veure’l en majestat, sent un
dels monuments més visitats de les Terres de l’Ebre. En bon estat de conservació, per tant, és
un dels grans exemples del seu estil a l’Europa occidental. Es poden visitar les muralles i diferents
estances com cavallerisses, cisterna, cuina, refetor, magatzems o l’important església romànica.
Està gestionat per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

Catedral del Vi del Pinell-Cooperativa del Pinell. Celler cooperatiu d’estil modernista de
l’arquitecte Cèsar Martinell, deixeble de Gaudí (1918). El celler produeix olis i vins de gran
qualitat dins la Denominació d’Origen Terra Alta. A la façana principal hi ha un fris de ceràmica
vidrada, obra del pintor ceramista Xavier Nogués i Cases. Al Pinell de Brai, a més de visitar la
Catedral del Vi podreu visitar els escenaris de la Batalla de l’Ebre o el Centre d’Interpretació “Les
Veus del Front”.

Coves de Benifallet * (durant el recorregut es fa referència a les Coves, consultar apartat
Coves Meravelles)
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Roca Foradada. Aquesta roca ens permet situar-nos en un dels principals episodis i més durs de
la de la Guerra Civil Espanyola, la Batalla de l'Ebre.

El 25 de juliol de 1938, a les 00:15 h d'una nit sense lluna, les forces republicanes van iniciar el
pas del riu entre Mequinensa i Amposta, sorprenent l'enemic. La major operació militar de la
Guerra Civil Espanyola havia començat. L'ofensiva republicana perseguia tres objectius. El
primer era aturar l'avenç franquista sobre València, el pulmó industrial i comercial del sector
Centre, desviant l'atenció d'aquell front sobre el de l'Ebre. El segon cercava revifar la moral de
la rereguarda republicana i silenciar les veus que, donant la guerra per perduda, reclamaven una
pau negociada amb els rebels. El tercer era, davant el creixent clima bèlic que es vivia a Europa
per la política expansionista de Hitler, demostrar a les potències democràtiques que la República
encara era viva i podia ser un aliat en la guerra contra el feixisme. L'operació va ser un éxit en
un primer moment. En el seu primer dia es van ocupar prop de 800 km2, entre Mequinensa i
Benifallet, i es va aniquilar tota una divisió enemiga. Aviat, peró, els franquistes van aconseguir
bastir una línia de resistència seguint l'eix Faió, la Pobla de Massaluca, Vilalba dels Arcs, Gandesa
i el riu. Contra l'opinió d'alguns dels seus comandaments, Franco va decidir lluitar a l'Ebre enlloc
de deixar l'enemic allà atrapat, amb un riu a l'esquena, i envoltar-lo des de Lleida. Una decisió
que va convertir l'operació de l'Ebre en una batalla de desgast, un infern per als prop de 250.000
combatents que s'hi enfrontaren. El terreny que els republicans havien conquerit en un sol dia
va necessitar més de cent dies i set contraofensives per ser recuperat. El 16 de novembre, cent
quinze dies després d'haver creuat el riu, les forces republicanes es retiraven a l'altre riba. La
batalla va arruïnar els pobles i camps on va tenir lloc, deixant un balanç de 120.000 baixes entre
tots dos exèrcits: 30.000 morts, 75.000 ferits i 15.000 presoners.

*https://terresdelebre.travel/que-fer/cultura/batalla-de-lebre

Illa de Cataula. Aquesta illa està comunicada a la riba mitjançant un pas de barca, actualment
està cultivada i podem observar tarongers.

Illa del Nap. Aquesta es troba davant de la illa de Cataula i forma un petit canal amb la riba del
rİu. Quan el riu puja de nivell, aquestes dos illes queden totalment inundades.
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Serra de Cardó. Les muntanyes de Cardó conformen una de les serres més carismàtiques de les
Terres de l'Ebre. La major part del massís s'estén entre els termes municipals de Benifallet (Baix
Ebre) i Rasquera (Ribera d'Ebre). El seu vessant interior davalla fins a l'Ebre, al sud i al sud-est
continua per la serra del Boix. L'abrupta vall de Cardó, oberta vers el nord-oest, és drenada pel
barranc de Cardó, afluent per l'esquerra de l'Ebre. Entre la vegetació de l'obaga hi destaquen les
alzines, les pinedes i alguns roures. A la solana s'hi pot trobar vegetació arbustiva com el
llentiscle, el romaní o el bruc. En aquesta zona, les pluges són escasses però la permeabilitat de
les roques calcàries origina corrents subterranis que originen fonts medicinals que desguassen
per l'abrupte cingle de Sallent, coronat pel balneari, i antic convent carmelità, de Cardó. La
carena culmina a la Creu de Santos (942 m) i és travessada per camins de ferradura que unien
Benifallet i Rasquera amb Tivenys i Tortosa. Els antics nuclis medievals de Sallent, Cardó i
Costumà, al nord, i, especialment, de la Fullola i la Bassa de Cascall han desaparegut del tot.

Desert de Cardó. A començaments del segle XIII, sant Albert va establir la regla ascètica de Mont
Carmel o dels carmelitans, però la relaxació posterior en els segles successius, va fer allunyar-se
de l’essència original eremítica. Serà santa Teresa de Jesús qui, el 1562, inicià (seguida per sant
Joan de la Creu el 1568) una reforma amb un intent de recuperar el tarannà fundacional de
l’orde. Es així com es crearen les primeres congregacions de carmelites descalços.

A fi de compaginar la vida eremítica amb la vida conventual, la branca masculina de la
reforma carmelitana posà a la pràctica una nova tipologia d’establiment religiósespiritual, el que es coneixen com a deserts. L’any 1604 es publiquen les constitucions de
l’orde descalç ja amb una reglamentació específica de les normes que havien de regir
els establiments dels deserts carmelitans, que eren concebuts com un apartament temporal
del món i, per tant, havien d’estar situats en una considerable distancia dels centres
urbans.
Amb aquest criteri, el desert de Cardó va ser el tercer en erigir-se en tot l’àmbit hispà
(després del de Bolarque a Guadalajara, del 1592 i el de San José del Monte de Batuecas,
a Salamanca del 1599). En la demarcació administrativa dels carmelitans, coneguda com
Província de sant Josep, que abraçava, en un període determinat, Catalunya, Aragó i
València, Cardó fou, l’any 1606, la primera fundació d’aquestes característiques.
El complex, bàsicament el composava el convent i les ermites. Abans, fins hi tot, d’haverse constituït tota la comunitat a Cardó ja havien començat a construir-se les ermites,
moltes d’elles finançades per particulars, afectes a l’esperit carmelità. L’estructura solia
molt semblant d’unes a les altres: una alçada entre tres o quatre metres i uns vint-i-cinc
peus de llargada. Solia tenir quatre àmbits: un porxo, un oratori, una cel·la i una petita
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cuina. D’aquesta manera permetien una autonomia per cadascun dels ermitans. Totes
disposaven d’un petit hort i de font pròpia.
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De les catorze construïdes, avui se’n conserven, més o menys alterades i derruïdes, tretze,
que són les següents:
1. Ermita de sant Josep. Edificada a càrrec de Josep Dalmau, del 1611
2. Ermita de l’Àngel Custodi. Fundada per la pròpia comunitat, del 1612
3. Ermita de sant Simeó, l’Estilita o de la Columna. Fundada per la comunitat, del
1612
4. Ermita de santa Teresa. Edificada per Francesc de la Mare de Déu, del 1612
5. Ermita de sant Jeroni. Edificada per Jeroni Ferrer, del 1613
6. Ermita de nostra Senyora del Carme. Fundada per la comunitat, del 1613
7. Ermita de santa Anna. Fundada per la comunitat, del 1614
8. Ermita de sant Onofre. Edificada per Jeroni Ferrer, del 1616
9. Ermita de sant Joan Baptista. Edificada per Agraïda de Pinós, del 1616
10. Ermita de santa Agnés. Fundada per la comunitat, del 1622
11. Ermita de sant Elies. Edificada per Pere de sant Joan, del 1673 (avui ermita del
Borboll)
12. Ermita de la Nativitat de Nostra Senyora. Edificada per Pascual d’Aragó, del 1676
(coneguda avui com de la Trinitat)
13. Ermita de sant Roc. Sense coneixement de la data de construcció
El Balneari
Durant la guerra carlista els frares van haver d'abandonar el lloc i refugiar-se als pobles propers
(Tivenys, Rasquera i Benifallet). Aquest abandó va ser definitiu, ja que va coincidir amb el decret
de desamortització del ministre Mendizábal en 1836. Una part de Cardó va ser subhastada en
1844. L'abandó i l'espoli van dispersar les pertinences dels monjos: tapissos, llibres, quadres i
objectes de valor van passar a propietat privada. La majoria dels llibres de la biblioteca que, pel
que sembla, disposava d'una gran quantitat de volums, van ser cremats. Durant dues dècades
Cardó va estar abandonat, ja que les terres de correu eren escasses i els elevats costos del
transport de les mercaderies que s'obtenien de les explotacions feien inviable el seu comerç. El
1866 uns empresaris tortosins van decidir transformar les ruïnes del monestir en un lloc de
banys, aprofitant les propietats de les seves aigües. El 1872 Salvador Cabestany Gasol va
comprar, juntament amb el seu oncle, quatre finques de Cardó en les quals estaven inclosos els
edificis del Monestir. El 1887 les aigües de Cardó van ser declarades d'utilitat pública. A la fi del
segle XIX el lloc va gaudir de gran fama.
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A la mort de Salvador Cabestany, el Balneari va passar a propietat dels seus fills el 1912. Durant
la Guerra Civil el balneari va ser seu de la Brigades Internacionals i en 1938 s'hi va establir un
hospital d'urgència de l'exèrcit republicà coincidint amb la Batalla de l'Ebre.

L'any 1940, Vinyes i Gueis obre novament el balneari invertint un gran capital. El balneari va
disposar d'enllumenat elèctric, pista de tennis, piscina, sala de cinema i sala de ball fins a l'any
1967 que el conjunt d'edificis queda abandonat.

El 1974 la finca va ser adquirida per Enric Nomen Borràs, el qual va engegar una planta
envasadora d'aigua de les Fonts del Borboll. El 1981 va ser adquirida per Nestlé, S.A. i l'any 1987
va passar a les mans d'Abengoa, S.A. per ser adquirida el 1989 per Llet Pascual que va iniciar una
transformació del complex industrial. El 2007 Pascual va tancar la planta embotelladora.

3. Els poblats ibèrics

https://terresdelebre.travel/que-fer/cultura/poblats-iberics

3.1 Poblat Ibèric del Castellot de la Roca-Roja. El Castellot de la Roca Roja és un dels
poblats ibèrics millor conservats de Catalunya. L'assentament ibèric està situat sobre un turó
rocallós a la riba esquerra de l'Ebre aproximadament a 40 metres d'altitud sobre el nivell del riu
i a uns 50 metres sobre el del mar, amb una superífice aproximada de 1.000 m2. La cronologia
d'ocupació del Castellot es contempla entre els segles VI i III aC, precisament en un període
encara mal conegut en el tram inferior del riu Ebre. Va ser a finals del segle V aC quan es va
construir el poblat com el podem veure en l'actualitat.

El conjunt destaca pel seu bon estat de conservació, que permet imaginar amb força precisió
com podria ser la vida en aquest poblat habitat durant uns 300 anys, entre el segle VI i el III aC.
Avui dia encara s'hi poden observar construccions defensives de fins a 5 metres d'alçada i una
trama urbanística senzilla, amb carrers perpendiculars des d'on s'accedeix a les cases,
generalment de planta rectangular. L'assentament de la Roca Roja no és un cas aïllat a les Terres
de l'Ebre, ja que s'ha identificat tota una xarxa d'assentaments de característiques similars en el
curs inferior de l'Ebre. Totes responen a les característiques descrites per al Castellot: ocupen
les extremitats de les terrasses fluvials o de petits turons a tocar de l'Ebre, amb una superficie
molt reduïda i amb un urbanisme atapeït que donava cabuda a poblacions molt petites, de
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menys d'un centenar de persones. Aquest assentament es considera que va ser, per tant, escollit
per un petit grup de gent que no superaven les 100 persones per tal d'establir-se ara fa uns
2.600 anys.

El Castellot de la Roca Roja està integrat per una trentena d’estances, les superfícies de
les quals se situen entre els 6 i els 25m2. El nombre total de cases pròpiament dites devia
situar-se entre 12 i 15, de manera que, si comptem que cada una podia ser habitada per
un màxim de 4 o 5 persones, es pot estimar una població mitjana d’entre 50 o 60 persones.
La cultura ibèrica va desenvolupar-se entre finals del segle VII i inicis del segle VI a.C., i com a
resultat de l’evolució de la cultura del ferro i com a conseqüència dels contactes entre la població
indígena i els pobles colonitzadors mediterranis fenicis i grecs a la zona oriental de la Península
Ibèrica va desenvolupar-se la cultura ibèrica. La cultura ibèrica s’estenia des del sud de França
fins a Andalusia. Era una cultura força avançada, l’origen de la qual ha estat molt discutit pels
historiadors. Avui dia, però, sembla clar que la seva aparició va ser possible per l’evolució dels
pobles indígenes del bronze, influïts pels contactes amb fenicis i grecs. Els ibers no eren, però,
un poble homogeni i no van constituir mai una unitat política. Van ser un conjunt de pobles
independents entre si, a l’estil de les polis gregues, que compartien els trets bàsics d’una mateixa
cultura. Els diferents pobles estaven formats per confederacions de tribus, que eren grups units
per lligams de parentiu.

La cultura ibèrica estava caracteritzada per innovacions força destacables com l’aparició de
l’escriptura semisil·làbica (un sistema mixt amb signes alfabètics i sil·làbics), que encara no ha
estat possible de traduir. Els ibers van ser el primer poble de la Península Ibèrica que va utilitzar
d’una manera generalitzada la metal·lúrgia del ferro. Al començament únicament cultivaven
cereals de secà (blat i ordi), però, més endavant, gràcies al contacte amb els colonitzadors
mediterranis, van conèixer el cultiu de la vinya i l’olivera. També destacaven la seva activitat
tèxtil, que era una tasca domèstica, i la producció metal·lúrgica i ceràmica, activitats molt més
especialitzades. D’altra banda, les activitats comercials eren força importants, tant amb els
pobles colonitzadors fenicis i grecs com entre els mateixos grups ibers. La societat ibèrica tenia
una certa jerarquització. Tot i que les formes tribals eren sempre presents en la seva
organització, lentament van anar evolucionant cap a societats de cabdillatge.

Els seus cabdills eren escollits probablement entre l’aristocràcia guerrera que va anar
desenvolupant-se en el si dels pobles ibèrics. Per sota d’aquests grups dominants hi havia els
artesans, especialitzats en el seu treball, i més avall, la gran massa de camperols. La
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importància donada per habitants i constructors del Castellot al seu sistema defensiu, fan
pensar que aquest indret podia ser un punt de defensa del territori, ocupat per guerrers.

L’esclavitud, tot i ser present, sembla que no era gaire important. Pel que fa a les seves creences,
els ibers, pel que coneixem, practicaven una religió basada en el culte a la naturalesa, que
barrejava elements autòctons i forans. A més, adoraven uns déus protectors i benefactors, per
als quals sacrificaven animals. També retien culte a divinitats femenines vinculades amb la
fertilitat. Els ibers van crear petits enclavaments i poblats on es concentrava la població,
normalment en turons envoltats de muralles que permetien una millor estratègia defensiva. La
situació dels poblats, a més dels testimonis que ens han arribat a través dels autors clàssics, ens
indica que aquella era una època d’inseguretat i conflictes freqüents entre els diversos grups
ibers. Sembla evident que la guerra i el pillatge, motivats per l’escassetat de recursos i l’augment
progressiu de la població, van ser una constant en el món iber. La seva cultura va perviure fins
al primer període de la presència romana, al segle I a.C. Aleshores, la fundació de noves ciutats
va fer que abandonessin els antics assentaments per a integrar-se en la vida romana.

Els ilercavons eren el grup tribal que controlava el tram final del riu Ebre.
Sembla que l'origen d'aquesta tribu cal cercar-lo en un altre poble -els ilaraugats- citat pel
geògraf grec Hecateu de Milet, a finals del segle VI aC. Se suposa que més endavant, els
ilaraugats es dividiren en dos pobles ben diferenciats: els ilercavons -més costaners- i els
ilergets, més cap a les terres interiors.
El pais dels ilercavons ocuparia les actuals comarques de la Terra Alta, el Baix Ebre, la
Ribera de l'Ebre, el Montsià i la franja d'Aragó i País Valencià limítrofa amb aquestes
comarques. En concret s'estenia -de sud a nord- des de la Serra d'Almenara, al País
Valencià, fins al coll de Balaguer, ja en terres tarragonines. Cap a ponent penetrava Ebre
amunt, fins a l'aiguabarreig del Segre-Cinca amb el riu Ebre. Els ilercavons detentaren,
dins del conglomerat ibèric, una de les cultures més dinàmiques, gràcies a la seva
privilegiada situació geogràfica a prop de l’Ebre. El interès econòmic i estratègic d’aquest
riu en l’antiguitat no és gens discutible; és l’únic gran riu amb condicions de ser navegat
amb vertaderes naus. En una època en la que els transports importants es feien amb
vaixells, aquesta era la millor ruta per anar a l’interior.
A Benifallet també hi trobem l'enclavament fenici d'Aldovesta. Datat del segle VII a.C. s ´ha
determinat com un petit magatzem fluvial de mercaderies contenint àmfores fenícies.
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4. La Via Verda de la Val de Zafan
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https://terresdelebre.travel/que-fer/turisme-actiu/via-verda

Amb aproximadament 170 quilòmetres, la Via Verda de la Vall de Zafán és sens dubte un dels
recorreguts cicloturístes amb més contrastos paisatgístics de tot l’Estat. Cal saber, per tant, que
l'actual via verda transcorre per l'antiga via fèrria de la Val de Zafan, que es va construir atès
l’interès del govern de l’Aragó de tenir port de mar per explotar els seus productes, unint el
municipi de la Puebla de Híjar amb Tortosa. Les obres es va començar el 1882, però a causa de
diversos problemes, no va ser fins l’any 1942 quan es va poder inaugurar. La via va estar en
servei durant 31 anys i es va tancar definitivament el 17 de setembre de 1973. Aquesta obra no
es va concloure mai, fet que la va condemnar al desús. A Benifallet, hi tenim una de les estacions
d'aquesta via fèrria que avui ha esdevingut via verda i un dels atractius turístics més importants
del nostre territori.

5. L'Ermita i l'Església Parroquial

L'Ermita de la Mare de Deu de Dalt. Situada a la part alta del poble, l'Ermita és del segle
XIII i d'estil romà tardà, típic de l'arquitectura cristiana medieval de la regió de l'Ebre i que va
lligada a les Ordenis miliars que van participar en la conquesta cristiana (Tortosa 1148). És un
edifici d'una sola nau, de planta rectangular sense absis, realitzat amb carreus de pedra de mida
regular i coberta a doble vessant. La porta principal i original del temple és feta en arc de mig
punt perfectament dovellat. Damunt seu, una mica desplaçat, hi ha el campanar en forma
d'espadanya d'un sol ull. Una segona porta, oberta posteriorment a la construcció de l'edifici (el
1861 segons placa indicativa), dóna al carrer de l'Ermita.

A l'interior de l'edifici, cobert amb volta apuntada, podem gaudir de la imatge de la Mare de Déu
de Dalt, patrona de Benifallet situada al presbiteri. Al peus de l'església hi ha el cor cobert amb
sostre de cassetons. Obertes al gruix de la paret els Pinyol tenien les seves sepultures en els
segles XIII i XIV. Actualment només es distingeixen les primitives armes heràldiques de la família
amb les inscripcions llatines.
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Després de la conquesta de Tortosa per part de les forces de Ramon Berenguer IV, l'any 11481149, les terres van ser repartides entre els seus nobles. Un d'aquests era Berenguer Pinyol a
qui va cedir el lloc de Costumà, a les proximitats de Benifallet. Cap a 1228, Bernat Pinyol,
descendent de l'anterior, va ampliar el seu territori amb la compra dels llocs de Sellent o Sallent
i Cardó a la vídua de Bernat Olicar Fuster. Els Pinyol van continuar sent senyors de la baronia de
Cardó possiblement fins al 1417 en què passà a l'abat del monestir de Benifassà. La baronia de
Costumà va passar a la jurisdicció de la ciutat de Tortosa cap a l'any 1491 per ordre de Ferran el
Catòlic.

A l'ermita es conserven pintures al fres crelacionades amb l'època de construcció de l'església.
Destaca el calvari on hi ha petites capelletes que representen la vida de Jesús

El nom de Benifallet apareix per primera vegada en documents de 1153. El lloc ja existia abans
de la conquesta de Tortosa per part de Ramon Berenguer IV. El 1208 el rei Pere el Catòlic va
lliurar el castell a Guillem de Cervera qui, el 1215 el va lliurar al seu torn als cavallers de l'orde
del Temple. Posteriorment Benifallet retornà a la jurisdicció reial per mitjà de la seva vinculació
amb la ciutat de Tortosa. El 1207 Ramon de Montcada donà aquests llocs a Bernat Oliver Fuster
amb els seus termes i pertinences, perquè el posseís, explotés i hi establís conreadors. Cal saber
quan parlem de la Conquesta de Tortosa que: El 1148, Ramon Berenguer IV va iniciar accions de
guerra per expulsar els musulmans de Lleida i Tortosa. El primer objectiu va ser l’Ebre, amb
caràcter de croada, participació genovesa i autorització papal. L’operació militar combinava
l’atac naval i terrestre alhora. Tortosava ser ocupada el 31 de desembre de 1148. El següent
objectiu, el 1149, seria Lleida. Així, amb la cooperació d’Ermengol VI d’Urgell, les forces de
Ramon Berenguer IV van establir-se a Gardeny. Simultàniament eren atacades Fraga i
Mequinensa. Lleida i Fraga van ser ocupades el 24 d’octubre. I poc després queia Mequinensa.
Fins 1153, Ramon Berenguer va dedicar-se a acabar amb tots els reductes musulmans que
restaven en territori català.

Una marededéu del segle XIII
Es va trobar per casualitat a Benifallet el 2006 amagada al terra de l'ermita. És una marededéu
del segle XIII, una talla de fusta policromada de transició entre el romànic i el gòtic, un fet
«excepcional», segons els experts, perquè l'art litúrgic romànic és pràcticament inexistent a les
Terres de l'Ebre i a la Catalunya Nova en general. La talla, de 86 centímetres d'alçada per 35
d'amplada, representa la Mare de Déu coronada, en una posició frontal molt hieràtica, uns trets
característics del romànic. Per contra, els plecs de la túnica i el fet que la verge s'aguante el
mantell amb la mà esquerra són característiques més pròpies del gòtic. Li falta la mà dreta, i tot

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Mercè Pedret Ramos - DNI ** (SIG) el dia 07/02/2020 a les 10:07:37

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE FA6F3D0AE091459D8EAB39C61CEDAFC1 i data d'emissió 07/02/2020 a les 11:46:02

fa pensar que hi sostenia el nen Jesús, també desaparegut. Hi ha un inventari de l'art de la diòcesi
de Tortosa que el 1935 va realitzar mossèn Manuel Milian Boix, i que parla d'una talla de fusta
de la Mare de Déu a Benifallet que el religiós va datar al segle XIV, i precisa que tot indicava que
havia estat repintada. Així, el més possible és que aquesta Mare de Déu trobada l'amaguessen
durant la Guerra Civil sota el terra de l'ermita. El que sorprèn és que després de la guerra ningú
se'n tornés a recordar més. La casualitat la va fer reaparèixer, arran d'unes obres rutinàries per
canviar el terra de l'ermita de la Mare de Déu de Dalt. El 31 de gener de 2009 es va instal·lar en
una vitrina de seguretat en una capella lateral de l'església parroquial de Benifallet. Es va optar
per l'església al centre del poble, en comptes de l'ermita, l'espai originari de la talla, per motius
de seguretat.

L'església parroquial de Santa Maria de l'Assumpció de Benifallet està situada a la plaça
major del poble i va ser bastida el 1635. Datada entre els segles XVI i XIX és d'estil neoclàssic.
Edifici aïllat, d'una sola nau, amb contraforts i capelles laterals. La façana és de composició
simètrica, amb un cos central on es troba la porta d'accés a l'església, amb un arc de mig punt,
elements decoratius molt sobris i l'arrencada de dues torres. Una de les torres no va arribar a
aixecar-se i l'altra va ser restaurada després de la Guerra Civil, on es troba el campanar. La
coberta és de teules, a doble vessant. Sobre l'entrada hi ha un rosetó i finestres laterals en cada
una de les capelles. Va patir desperfectes durant la Guerra Civilnque van afectar a l'altar major
de fusta d'estil barroc.

4. PROVA PRÀCTICA
Llegeix aquesta informació i dissenya una proposta per promocionar Benifallet a través
d'Instagram. Cal presentar la proposta el mateix dia de l'examen. El concursant haurà de
defensar-la davant el tribunal.
https://www.tinet.cat/actualitat/turisme-i-instagram-una-combinacio-exitosa
http://www.lapanoramica.cat/publicitat-les-millors-campanyes-fetes-instagram/
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ANNEX _ MODEL INSTÀNCIA
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE PERSONAL
AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE BENIFALLET

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Benifallet. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE FA6F3D0AE091459D8EAB39C61CEDAFC1 i data d'emissió 07/02/2020 a les 11:46:02

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

DADES DE LA CONVOCATÒRIA*:
NÚM CONVOCATÒRIA: 001/2020
TORN: LLIURE
DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA: BORSA DE TREBALL. PERSONAL INFORMADOR
TURÍSTIC
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ PER MÀXIMA URGÈNCIA: CONCURS DE
VALORACIÓ DE MÈRITS

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT*:
NOM:
1er COGNOM:
DNI :
NACIONALITAT:
DISCAPACITAT:
SI
NO

2on COGNOM:
Núm. DOCUMENT:
DATA NAIXEMENT:
ADAPTACIONS SOL·LICITADES:
Temps
Mitjans (especifiqueules): .........................

MITJA DE NOTIFICACIÓ*:
Notificació en paper
DADES A EFECTES DE NOTIFICACIONS EN PAPER*:
DOMICILI:
PROVINCIA:
MUNICIPI:

CODI POSTAL:

Notificació electrònica
La notificació electrònica es practicarà mitjançant compareixença a la seu electrònica de l’Ens.
Addicionalment, les persones interessades podran indicar l’adreça de correu electrònic i/o
dispositiu electrònic amb la finalitat de rebre un avís de l’enviament o posada a disposició de la
notificació electrònica.

DADES A EFECTES D’AVÍS DE LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
Adreça electrònica:
Tel. mòbil:
EXPOSO: Que vull participar a la convocatòria a dalt indicada, per la qual cosa aporto
els següents:
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DOCUMENTS A PRESENTAR:
Fotocòpia simple NIF o NIE
Fotocòpia simple de la titulació requerida, si és el cas
Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana i castellana, si és el cas,
exigits en la convocatòria (original o fotocòpia compulsada)
Currículum Vitae actualitzat
Fotocòpia simple dels documents justificatius dels mèrits al·legats
Còpia del justificant d’haver satisfet la taxa pels drets d’examen (si n’hi ha)
Altres (si n’hi ha)
He participat i obtingut plaça/lloc en un procés de selecció de personal a aquest Ens de
............................ on hi havia establerta una prova de català del mateix nivell o superior
al requerit per a aquesta convocatòria:
SI

NO

Codi convocatòria: ....
Any convocatòria: ...
M’oposo a que l’Ens accedeixi electrònicament als meus documents/dades,
mitjançant les xarxes corporatives o consulta a les plataformes d’intermediació de dades
o altres sistemes electrònics habilitats per la qual cosa presento els documents que es
relacionen a continuació i que formen part de la documentació requerida.
En cas de no oposar-me, NO aporto la documentació/dades, que estan disponibles
electrònicament, amb indicació de l’òrgan davant el que ho vaig presentar i la data de
presentació:
DOCUMENTS/DADES APORTO
(marqueu amb X)
REQUERIDES
1.
2.
3.
4.
...

NO APORTO amb indicació de l’òrgan
davant el que es va presentar i la data
de presentació
Òrgan: ...
Data: ....
Òrgan: ...
Data: ....
Òrgan: ...
Data: ....
Òrgan: ...
Data: ....
Òrgan: ...
Data: ....

PAGAMENT DE TAXES:
Si aquest tràmit està subjecte al pagament de la/es taxa/es corresponent/s mitjançant
autoliquidació s’haurà de presentar el justificant bancari corresponent juntament amb la
instància.
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SOL.LICITO que m’admeteu a la convocatòria a dalt indicada i DECLARO que són
certes les dades que s’hi consignen i que reuneixo totes i cadascuna de les condicions
exigides en les corresponents bases específiques.
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Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable
Finalitat

Ajuntament de Benifallet
Gestió dels processos de selecció i provisió del personal de l'Ens

Drets

Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les quan correspongui,
oposar-se al tractament, sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat, si
s’escau.
Trobareu més informació al catàleg de serveis de l’ens local

Informació
addicional

Lloc, data i signatura
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