De conformitat amb el que disposa l’article 76 del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, es fa públic que per Junta de Govern Local, en sessió
ordinària celebrada el dia 10 de maig de 2022, s’han aprovat les bases
reguladores que regeixen la convocatòria per a la creació d’una borsa de
treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’administratiu/va
d’Administració General.
Les bases es publiquen íntegrament a continuació:
“BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ
D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA COBERTURA DE POSSIBLES
VACANTS DE PLACES D’ADMINISTRATIU/VA D’ADMINISTRACIÓ
GENERAL
PRIMERA.- Objecte de la convocatòria
Aquestes bases tenen per objecte regular la selecció de les persones que
integraran una borsa de treball de personal de la categoria
d’administratiu/va d'administració general, subgrup C1, amb la finalitat de
realitzar substitucions o cobrir interinament places vacants d’aquesta
categoria que puguin produir-se a l'Ajuntament de Vilabertran, de personal
laboral.
Les retribucions, dedicació i horari de l’aspirant que resulti seleccionat/da
seran les següents:
Retribucions: 1.345,51 euros/bruts/mensuals
Dedicació i Horari: 37,5 hores/setmana- de dilluns a divendres de 8:00h15:30h. Flexibilitat per raons de servei. Jornada completa.
SEGONA.- Tasques i/o funcions a realitzar
Les funcions bàsiques del lloc de treball d’administratiu/va seran les
següents:
 Atenció telefònica i atenció al públic.
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EDICTE DE PUBLICACIÓ DE LES BASES REGULADORES QUE
REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE
TREBALL PER A LA COBERTURA DE POSSIBLES VACANTS DE PLACES
D’ADMINISTRATIU/VA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL














TERCERA.- Requisits de les persones aspirants
Per prendre part a les proves de selecció, els aspirants hauran de reunir els
següents requisits, que hauran de complir-se l’últim dia de presentació de
sol·licituds, excepció feta de l'acreditació documental del coneixement de la
llengua catalana, que es pot aportar fins el moment de realització de la
prova:
a) Ser ciutadà espanyol o tenir la nacionalitat d'algun dels estats de la resta
de la Unió Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres estats, en
els quals, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i
ratificats per l'Espanya, els sigui d'aplicació la lliure circulació de
treballadors en els termes en què s'hagi definit en el tractat constitutiu de la
Unió Europea. El que s'estableix en el paràgraf anterior, i en seguiment del
previst a l'article 57 del TREBEP, també serà d'aplicació al cònjuge dels
espanyols i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea,
sempre que no siguin separats de dret, així com als seus descendents i als
del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, i siguin menors
de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquin al seu càrrec. Els
estrangers referits als apartats anteriors, així com els estrangers amb
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Donar suport operatiu a les diferents àrees, assumint les tasques
bàsiques de caire administratiu i procedimental.
Redactar documents i altres escrits pel correcte desenvolupament dels
expedients administratius endegats o gestionats des de la unitat
organitzativa segons els models i instruccions fixades pel seu
responsable jeràrquic.
Gestionar la correspondència i l’agenda, si escau, de l’equip tècnic i
directiu de l’Ajuntament, així com de l’Alcaldia.
Registrar, classificar i donar curs a la correspondència i documentació
d’entrada i sortida de la seva unitat organitzativa.
Donar suport mecanogràfic, transcriure documents i mecanitzar dades.
Emprar els equips d’oficina d’acord a les seves aplicacions.
Emprar les eines de càlcul informàtic, de gestió de dades i qualsevol
altra eina informàtica per tal de donar resposta a les necessitats de
l’Ajuntament.
Gestionar, organitzar i mantenir l’arxiu i les bases de dades
informàtiques d’Ajuntament
Realitzar treballs d’inventari.
Informar i despatxar al públic, presencialment, telefònicament o
telemàticament, responent a totes aquelles consultes per les quals
estigui capacitat/da.
Vetllar per la protecció de dades de caràcter personal i actuar d’acord a
criteris d’ètica i transparència
Assistir i participar en reunions o grups de treball als quals sigui designat
assumint el rol que li sigui requerit.
Revisar i proposar millores en les pròpies tasques.
Proposar millores en el seu àmbit d'adscripció
 I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
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c) Titulació: Títol de Batxillerat o Tècnic/a Especialista o de grau mitjà, o
titulació equivalent al grup C1.
Els/les aspirants estrangers/es han d'estar en possessió d'algun dels títols
reconeguts a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa
vigent en aquesta matèria. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal
disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.
d) El compliment de les condicions específiques per a l'exercici de les
funcions s'entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic que
impedeixi l'exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir, i a les
condicions que puguin determinar cadascuna de les bases de la
convocatòria.
e) Habilitació: No haver estat separat/ada del servei de cap administració
pública per expedient disciplinari, ni estar en situació d'inhabilitació absoluta
o especial per l'ocupació o càrrec públic per reso lució judicial. Els/les
aspirants que no siguin de nacionalitat espanyola han d'acreditar,
igualment, no trobar-se inhabilitats/ades o en situació equivalent ni haver
estat sotmesos/eses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el
seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a la funció pública.
f) Llengua catalana: conèixer la llengua catalana tant en l'expressió oral
com en l'escrita, amb un grau, segons el perfil lingüístic exigit, equivalent o
superiors al nivell C, segons 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. La seva acreditació es realitzarà mitjançant els
documents següents:
• Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d'estar en
possessió del certificat de coneixement de la llengua catalana de nivell C o
superior de la Secretaria de política Lingüística, o equivalent, segons el
Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de
coneixements de català, i l'Ordre 228/2004, de 21 de juny, sobre els títols,
diplomes i certificats equivalents.
• Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament
obligatori, cosa que resulta de la certificació que s'ha cursat de manera
oficial a Catalunya la matèria de la llengua catalana d'ensenyament
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b) Haver complert setze anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.
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residència legal a Espanya, malgrat que no compleixin cap dels requisits
d'aquesta apartat primer a) d'aquesta base tercera, no podran participar en
processos selectius referents a places subjectes al règim de funcionari, cas
que fos una plaça subjecte al règim laboral si que podrien, segons preveuen
els articles 56 i 57 del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de demostrar
coneixements suficients de llengua castellana i catalana; s'exigirà la
superació de proves amb aquesta finalitat, segons la base setena.

QUARTA.- Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció, adreçades a
l’Alcalde de l’Ajuntament de Vilabertran, s’han de presentar, en el model
normalitzat adjunt a les presents bases, en hores d’atenció al públic (9:00 a
14:00 hores), de dilluns a divendres, llevat festius, al Registre General
d’Entrades de l’Ajuntament (C/ Josep Reig i Palau, 10, 17760 Vilabertran), o
en la forma que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015 de procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, en el termini de 20
dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Quan les sol·licituds es presentin a les oficines de correus, caldrà que es faci
en sobre obert, per a ser datades i segellades pel funcionari de correus
abans de la seva certificació.
El model normalitzat es troba annex a les presents bases i també es podrà
descarregar de la pàgina web municipal (www.vilabertran.cat); així mateix,
serà facilitat a les dependències de l’Ajuntament.
A la instància, s’hi adjuntarà la següent documentació:
a. Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat en vigor.
b. Fotocòpia compulsada de la titulació exigida, esmentada en la base
Tercera
c. Currículum vitae acadèmic i professional actualitzat.
d. Document acreditatiu (original o còpia compulsada) d’estar en possessió
d’algun dels certificats de coneixement de la llengua catalana (nivell C1) i,
si escau, de la llengua espanyola (nivell C2).
e. Documentació acreditativa (originals o còpia compulsada) dels mèrits que
s’al·leguin per ser valorats en la fase de concurs (que s’especifiquen a la
base vuitena).
f. Certificat de vida laboral emes pel ministeri de seguretat social
g. Certificat de serveis per la corresponent Administració pública
No es valorarà cap mèrit no acreditat documentalment. Si aquests
documents no es presenten abans de la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds, no seran tinguts en compte. (Per tal d’acreditar
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g) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, han d'acreditar
coneixements suficients de llengua castellana. En el cas de no posseir el
nivell exigit, s'haurà de superar una prova de llengua castellana de caràcter
eliminatori i obligatori.
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obligatori i s'ha obtingut el títol que correspon després del 1992. Aquest
certificat l'expedeix qualsevol Institut d'educació secundària públic en la
forma que determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.
En el cas de no posseir el nivell exigit, s'haurà de superar una prova de
llengua catalana de caràcter eliminatori i obligatori.

• Aprovació de la llista de persones aspirants admeses i excloses: Aquesta
llista indicarà, pel que fa a les persones excloses, la causa de l’exclusió i si
aquesta és o no esmenable, amb l’advertiment que, en el cas que no
s’esmenin dins del termini que s’indica en el següent apartat b), el defecte a
elles imputable que hagi motivat la seva exclusió, es considerarà que
desisteixen de la seva petició.
• Atorgament a les persones aspirants d’un termini de deu dies hàbils per a
possibles reclamacions, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de
la resolució a l’e-tauler de la web municipal.
• Llista de persones aspirants admeses que estan exemptes de realitzar les
proves de coneixement de llengua catalana i, si s’escau, de llengua
espanyola.
• Nomenament de les persones que integraran l’òrgan de selecció, conforme
a la base Cinquena.
• Fixació del lloc, la data i l’hora de constitució de l’òrgan de selecció i de
l’inici de la celebració de les proves.
• Lloc on s’exposen les llistes completes certificades de les persones
aspirants admeses i de les excloses i dels motius d’exclusió.
La llista provisional de persones aspirants admeses i excloses es
considerarà automàticament elevada a definitiva si no es presenten
reclamacions. Si hi haguessin reclamacions, seran estimades o
desestimades en una nova resolució de l’Alcalde, per la qual s’aprovarà la
llista definitiva. Aquesta resolució i la resta d’actes del procés selectiu que
no siguin de preceptiva publicació en diaris oficials seran publicats a l’etauler i a la web municipal www.vilabertran.cat
Així mateix, un cop iniciades les proves selectives, els resultats dels
exercicis de les persones seleccionades només es publicaran als locals on
s’hagin celebrat les proves anteriors i a l’e-tauler de la web municipal.
SISENA.- Tribunal qualificador
El tribunal de selecció del procés selectiu és un òrgan col·legiat i estarà
constituït per un nombre de membres, no inferior a tres. La seva composició
s'haurà d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus
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CINQUENA.- Admissió d’aspirants
En el termini màxim d’un mes des que hagi finalitzat el termini de
presentació de sol·licituds, l’Alcalde de la Corporació dictarà una resolució,
que es farà pública a l’e-tauler i a la pàgina web www.vilabertran.cat, amb
el contingut següent:
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els serveis prestats serà necessari aportar documents que acreditin la data
d’inici i la data d’acabament).

President/a: secretari/secretària-interventor/interventora d’altres ens locals
i suplent.
Secretari/a: secretària-interventora de l’Ajuntament de Vilabertran.
Un/a vocal designat/da a proposta de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya i suplent.
Un/a vocal d’entre personal funcionari de carrera o laboral indefinit fix
d’altres ens locals i suplent.
La designació dels membres de l’òrgan de selecció inclourà la dels
respectius suplents i es farà en la mateixa resolució que es dicti per a
l’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos.
Tots els membres de l’òrgan de selecció hauran d’estar en possessió de
titulació igual o superior a l’exigida a les persones aspirants i la meitat més
un dels membres del Tribunal ha de tenir la titulació adequada als diversos
coneixements que s’exigeixen a les proves.
L’abstenció i recusació dels membres de l’òrgan de selecció s’hauran
d’ajustar al que preveu l’article 24 de la Llei estatal 40/2015.
L’òrgan de selecció no es pot constituir ni actuar sense l’assistència de més
de la meitat dels seus membres, ja siguin titulars o suplents. Sempre serà
necessària la presència del president i del secretari o persones que els
substitueixen.
L’òrgan de selecció actuarà amb total autonomia i els seus membres seran
personalment responsables de l’objectivitat del procediment, de l’estricte
compliment de les bases de la convocatòria i dels terminis establerts per a
la realització i qualificació de les proves i la publicació dels seus resultats.
Tots els membres de l’òrgan de selecció tindran veu i vot, excepte
l’assessor/a que només tindrà veu, però no vot. Els acords s’adoptaran per
majoria. En cas d’empat, el vot de qualitat del/la President/a dirimirà
aquest empat.
Així mateix, l’òrgan de selecció resoldrà per majoria tots els dubtes que
puguin sorgir en relació amb l’aplicació i la interpretació d’aquestes bases,
així com la forma d’actuació en els casos no previstos en les mateixes.
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L’òrgan de selecció, en compliment del que disposa l’article 60 del Text
Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, serà col·legiat i la seva
composició s’ajustarà als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus
membres, es tendirà a la paritat entre home i dona i es constituirà de la
següent manera:
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membres segons l'establert a l'article 55 del TREBEP, Text refó s de l'Estatut
Bàsic del Empleat Públic.

L’assistència dels membres de l’òrgan de selecció es retribuirà d’acord amb
el que disposa el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre
indemnitzacions per raó del servei. A aquests efectes, i de conformitat amb
la classificació dels òrgans de selecció que estableix la normativa
esmentada.
SETENA.- Desenvolupament del procés de selecció
La selecció per concurs oposició consisteix en la valoració de determinades
condicions de formació, mèrits o nivell d’experiència relacionats amb les
tasques a exercir i en la superació de les proves corresponents.
La puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà aplicar-se per
superar els exercicis de la fase d’oposició. Els aspirants seran convocats per
a cada exercici en única crida i s’identificaran amb el corresponent
document d’identitat. La no presentació d’un opositor/a a qualsevol de les
proves en el moment de ser cridat determinarà automàticament la pèrdua
del dret a participar en aquell exercici i en els successius i, en conseqüència,
quedarà exclòs del procediment selectiu.
L’ordre d’actuació dels i de les aspirants, en aquells exercicis que no es
puguin realitzar conjuntament, serà el que es determini a la llista
d’admesos.
El procediment de selecció és el de concurs oposició lliure, el qual
constarà de dues parts diferenciades.
En la primera fase s’efectuaran les proves d’oposició i, finalitzades aquestes,
es durà a terme la fase de concurs. Només podran participar en la fase de
concurs aquells aspirants que hagin superat la fase d’oposició. La data,
l’hora i el lloc de realització de les proves es determinarà en el decret
d’admesos/es i exclosos, que es publicarà en el tauler d’anuncis electrònic i
la seu electrònica de l’Ajuntament, així com els resultats de les proves
realitzades. Amb aquestes publicacions es consideraran realitzades les
oportunes notificacions als interessats/des. Si el Tribunal té coneixement
que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar
en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà
proposar, amb audiència prèvia de l’interessat/ada, la seva exclusió i, si
escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les
inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents.
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L’òrgan de selecció podrà disposar la incorporació a les seves tasques
d’assessors especialistes, per a les proves corresponents dels exercicis que
estimi pertinents, limitant la seva actuació a prestar la seva col·laboració en
les respectives especialitats tècniques.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la
meitat dels seus membres.

A.2.- Prova de coneixements de llengua castellana:
Els coneixements de la llengua espanyola s ’hauran d’acreditar per
aquells/elles aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. La
seva qualificació serà d'APTE o NO APTE, quedant eliminats els aspirants
amb qualificació de no apte.
La prova de coneixements de la llengua castellana consistirà en mantenir
una conversa, amb els/les assessors/ores que el tribunal de selecció
nomeni, de manera que quedi demostrat un domini suficient de l’idioma per
part de l’aspirant.
Restaran exempts de realitz ar aquesta prova els/les aspirants que tinguin la
nacionalitat d'un estat on la llengua castellana sigui idioma oficial, o que
hagin presentat, juntament amb la instància sol·licitant prendre part en el
procés de selecció, fotocòpia compulsada d’algun dels documents següents:
- Certificat que acrediti que s’ha cursat la primària, la secundària i el
batxillerat a l’Estat espanyol.
- Diploma de nivell superior d’espanyol o certificació acadèmica que acrediti
que s’han 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) Fase d’oposició:
B.1)Primer exercici: prova teòrica
Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori. Consistirà en contestar un
qüestionari de 40 preguntes tipus test relatives al temari amb tres
respostes alternatives en un període màxim de trenta minuts.
La puntuació serà de 0 a 10 punts, essent necessari obtenir un mínim de 5
punts per a superar la prova.
La valoració es realitzarà segons el següent barem:
-1 punt per cada resposta correcta
-Es descomptaran 0,25 punts per cada resposta incorrecta,
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A) Fase prèvia:
A.1.- Prova de coneixements de la llengua catalana:
Les persones aspirants que no hagin acreditat, abans de la realització
d’aquesta prova, estar en possessió del certificat de nivell C1 suficiència de
coneixements de la llengua catalana, realitzaran una prova per avaluar dits
coneixements. La seva qualificació serà d'APTE o NO APTE, quedant
eliminats els aspirants amb qualificació de no apte.
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VUITENA.- Sistema de selecció
El sistema de selecció establert és el de concurs-oposició. Les proves
selectives que se celebraran són les següents:

La durada de l'exercici serà d'una hora com a màxim, tot i que serà el
Tribunal abans de realitzar la prova qui determinarà la durada real
d’aquesta prova. La qualificació serà de 0 a 10 punts, essent necessari
obtenir un mínim de 5 punts per a superar la prova. Es valorarà l’estructura
i la redacció de l’exercici, la capacitat d’anàlisi i l’aplicació raonada dels
coneixements teòrics a la resolució del problema pràctic plantejat.
El tribunal podrà optar perquè els aspirants defensin la resolució plantejada
en els seus exercicis en l’entrevista i formular als aspirants les preguntes
que cregui pertinents.
Les persones que superin la fase d’oposició passaran a la fase de concurs.
C) Fase de concurs:
Es valoraran els mèrits que siguin al·legats i justificats d’acord amb el
barem que segueix a continuació. Els mèrits s’hauran d’acreditar mitjançant
l’aportació de les fotocòpies compulsades dels corresponents diplomes o
certificats, que caldrà acompanyar juntament amb la sol·licitud de
participació en la present selecció; en cas contrari, no podran ser valorats
per l’òrgan seleccionador.
La valoració màxima total d’aquesta fase serà de 5 punts i e s
qualificaran d’acord amb els criteris següents:
c.1) Experiència professional:
Per serveis prestats amb tasques d’igual o superior categoria (C 1 o
superior): fins a un màxim de 2,50 punts a raó de:
a) A l’administració pública local: .................................. 0,150 punts/mes
b) En altres administracions públiques:........................... 0,075 punts/mes
c) Experiència professional a l’empresa privada en lloc o plaça de funcions i
continguts
iguals
o
similars
a
la
plaça
objecte
de
la
convocatòria................................................................ 0,050 punts/mes
El temps de serveis prestats simultàniament només es computa una
vegada. Tampoc es valoren els serveis prestats a les administracions
públiques en qualitat de personal eventual de confiança o assessorament
especial. És document justificatiu obligatori: certificat de serveis prestats i
vida laboral
c.2.- Competència en tecnologies de la informació i la comunicació:

Núm. BOP 91 · Núm. edicte 4075 · Data 12-05-2022 · CVE BOP-2022_0_91_4075 · Pàg. 9-19 · https://ddgi.cat/bop

B.2) Segon exercici: prova pràctica
Obligatori i eliminatori. Consistirà en la realització de supòsits pràctics
sobre el temari que consta en l’Annex núm. 1 d’aquestes bases i
relacionada amb les tasques a desenvolupar del lloc de treball.
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-0 punts per cada resposta no contestada o nul·la (que consti més d’1
resposta).

Només es valoraran com a mèrits els cursos, tallers, jornades i/o seminaris
impartits per centres oficials: administracions públiques, per universitats i
per associacions o federacions de municipis, o bé, estiguin homologats per
l'Institut
Nacional
d'Administracions
Públiques
(INAP),
l'Escola
d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) o per altres organismes
similars d'altres comunitats autònomes.
Només es tindran en compte els cursos, tallers, jornades i/o seminaris dels
últims 10 anys. L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia
compulsada de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora,
denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el supòsit
que no s’especifiqui la durada en hores o crèdits, quedarà a criteri del
tribunal la valoració o no del mèrit. En el cas que es valori, es farà aplicant
la puntuació
mínima establerta a les bases.
a) Els cursos, tallers, jornades i seminaris de formació superats amb
certificació d'aprofitament es puntuen segons l'escala següent:
Per cada curs de fins a 10 hores ............................................ 0,20 punts
Per cada curs d’11 a 20 hores................................................. 0,30 punts
Per cada curs de 21 a 25 hores .............................................. 0,35 punts
Per cada curs més de 25 hores .............................................. 0,50 punts
b) Els cursos, tallers, jornades i seminaris de formació amb certificat
d'assistència es puntuen segons l'escala següent:
Per cada curs de fins a 10 hores ............................................ 0,10 punts
Per cada curs de més de 10 hores .......................................... 0,20 punts
d) Entrevista personal:
Els aspirants que hagin superat les proves anteriors seran convocats a una
entrevista personal, si bé aquesta podrà excepcionar-se, a voluntat del
Tribunal.
Els aspirants poden ser preguntats sobre els mèrits acreditats, els aspectes
que es cregui oportú en relació amb el seu currículum, el nivell de
coneixements de les matèries relacionades amb la plaça a ocupar, la prova
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c.3) Formació de reciclatge i perfeccionament sobre matèries
relacionades amb els llocs a cobrir d’administratiu/va d’administració
general, fins a un màxim de 1,50 punts:
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Estar en possessió de certificacions o documents que acreditin proves de
competència de tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) o
certificació emeses per organismes públics i oficials equivalents:
- ACTIC, nivell bàsic 0.15 punts
- ACTIC, nivell mitjà 0.25 punts.
- ACTIC, nivell avançat 0.50 punt.
La puntuació màxima d’aquest apartat serà com a màxim de 0.50 punt.

NOVENA.- Actuació dels/de les aspirants
Al començament de cada exercici, els/les aspirants seran cridats en crida
única en el dia i el lloc que es determini. Seran exclosos aquells aspirants
que no compareguin en el dia i hora indicats.
El tribunal establirà l’ordre d’actuació dels aspirants en aquelles proves que
no puguin fer de forma simultània.
En qualsevol moment el Tribunal podrà requerir els aspirants perquè
acreditin la seva personalitat.
DESENA.- Qualificació de les proves del concurs oposició i
disposicions de caràcter general.
Al final de cadascuna de les fases del procediment de selecció el tribunal
farà públiques les qualificacions obtingudes a l’e-tauler de la pàgina web.
Aquells/elles aspirants que no superin la puntuació mínima per superar la
fase obtindran la qualificació de no aprovats/ades i quedaran eliminats/ades
del procés selectiu.
A la puntuació de la fase d’oposició s’hi sumarà la puntuació obtinguda en la
valoració de mèrits de la fase de concurs. El resultat final del concurs
oposició i la classificació final dels/de les aspirants que no hagin estat
eliminats/es vindran determinats per la suma de les puntuacions obtingudes
a les fases d’oposició i concurs. En cap cas la puntuació obtinguda en el
concurs podrà utilitzar-se per superar la fase d’oposició. El resultat es farà
públic a l’ etauler de la web municipal www.vilabertran.cat
El compliment de les condicions i requisits exigits per poder participar en el
procés selectiu s’entendrà que s’ha de produir en la data d’acabament del
termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la data del
nomenament com a funcionaris/àries de carrera o la contractació laboral.
No obstant això, si durant el desenvolupament de les fases del procés
selectiu, el tribunal considerés que existeixen raons suficients per fer-ho,
podrà demanar que els/les aspirants acreditin el compliment de totes o
alguna de les condicions i requisits exigits per prendre-hi part i determinar
la continuació o l’exclusió de l’aspirant del procés, si s’escau.
ONZENA.- Funcionament de la borsa de treball.
Els/les aspirants que hagin obtingut la puntuació mínima per superar el
procés selectiu, podran ser cridats per l’Ajuntament d’acord amb l’ordre de
qualificació, per a la seva contractació en règim laboral temporal per a llocs
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Puntuació Final.
resultat final del procés selectiu serà la suma de les puntuacions obtingudes
en cada una de les fases i/o proves que conformen el concurs.
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teòrico-pràctica realitzada, els coneixements sobre l’Administració en
general, i els coneixements sobre l’Administració municipal.
La puntuació màxima d’aquesta fase serà de 0,50 punt. L’entrevista
personal no tindrà caràcter eliminatori

En cas d’empat en algun lloc de la llista d'espera, per haver obtingut dues o
més persones la mateixa puntuació, el tribunal de selecció mantindrà una
nova entrevista amb les persones empatades, per valorar la seva adequació
a les condicions específiques de les places objecte de la convocatòria.
El tribunal valorarà l'entrevista fins a un màxim de 5 punts, que s'atorgaran
als sols efectes de dirimir l'empat i que en cap cas se sumaran a la
puntuació obtinguda en el concurs oposició, de manera que aquesta
entrevista no podrà suposar en cap cas una variació en l'ordre respecte a
les persones no implicades en l'empat.
L’oferiment de llocs de treball vacants o substitucions s’ha de fer, en funció
de les necessitats que es vagin produint, d’acord amb el número d’ordre
assignat. La crida dels integrants de la borsa de treball per proposar-los la
contractació es realitzarà mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a
l’adreça de correu electrònic que l’aspirant hagi indicat a la seva sol·licitud
de participació a la convocatòria, i mitjançant una trucada telefònica al
número indicat en la sol·licitud. Si no s’obté resposta, es tornarà a repetir
l’operació al dia hàbil següent en una hora diferent. En cas que la persona
cridada no sigui localitzada o no es posi en contacte amb l’Ajuntament el
mateix dia del segon intent, es farà la crida al següent integrant de la borsa
de treball.
Els integrants de la borsa de treball hauran de vetllar per l’actualització
permanent del correu electrònic o telèfon de contacte davant de
l’Ajuntament de Vilabertran, mitjançant instància de modificació de dades
personals que hauran de presentar en el Registre d’Entrades d’aquesta
Corporació.
Si la persona integrant de la borsa de treball rebutja la proposta de
contractació, per una primera vegada, mantindrà el mateix lloc de prelació a
la borsa de treball, sense que es produeixi cap variació. Si la mateixa
persona rebutja per segona vegada una proposta de contractació, perdrà la
seva posició dins l’ordre de prelació i passarà a ocupar l’últim lloc de la
borsa de treball. La tercera vegada que el mateix aspirant no accepti una
oferta de treball, deixarà de formar part definitivament de la borsa de
treball.
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A aquests efectes, una vegada acabades totes les fases del procés selectiu,
el tribunal de selecció elevarà a l'Alcaldia una proposta d'aprovació de la
llista d'espera de la borsa de treball, amb les persones que hagin superat el
procés selectiu i amb l'ordre de classificació que ho hagin fet, d'acord amb
la puntuació obtinguda.
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de treball de la mateixa categoria, durant la vigència de la present borsa.
Si bé l’Ajuntament podrà no efectuar la corresponent crida quan es tracti de
nomenaments o contractacions pels quals calgui una selecció o requisits
personals diferents.

També seran motius d’exclusió de la borsa de treball:
a) La renúncia expressa del candidat a formar part de la borsa de treball
b) La no superació del període de prova en la contractació laboral
c) La renúncia voluntària al contracte durant la seva vigència
d) La declaració falsa, per part de l’aspirant, dels mèrits i requisits de
participació en aquesta convocatòria
e) La resolució d’un expedient disciplinari amb sanció dins l’Ajuntament de
Vilabertran.
f) La no presentació, previ requeriment, de la documentació acreditativa
exigida per fer el nomenament o contracte.
g) La pèrdua de les condicions per ser nomenat o contractat per
l’administració pública
h) Quan existeixi una impossibilitat reiterada (dues ocasions diferents) de
contactar amb el candidat/a.
L’Ajuntament de Vilabertran vetllarà pel bon funcionament de la borsa de
treball i resoldrà aquells supòsits no previstos en les presents Bases que
sorgeixin durant el termini d’aplicació de la mateixa.
La borsa tindrà una vigència inicial de dos anys i podrà ser
prorrogada de forma expressa per un any més.
DOTZENA.- Període de prova i de pràctiques. Incompatibilitats:
12.1 Període de prova.

Núm. BOP 91 · Núm. edicte 4075 · Data 12-05-2022 · CVE BOP-2022_0_91_4075 · Pàg. 13-19 · https://ddgi.cat/bop

Un cop finalitzat el contracte de treball de la persona escollida en aquesta
borsa de treball, el cap del servei o el Departament de Recursos Humans
poden emetre un informe desfavorable que acrediti motivadament el
rendiment insuficient de la persona que ha estat contractada. En aquest
cas, i prèvia audiència de la persona interessada, es pot acordar provat el
rendiment insuficient, la falta d’aptitud o actitud de l’aspirant, i això
comportarà que aquesta persona deixi de formar part de la borsa de treball.
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No obstant, aquest sistema de penalització no s’aplicarà als integrants de la
borsa de treball que acreditin que no poden acceptar la proposta de
contractació o nomenament per trobar-se en aquell moment en alguna de
les situacions següents:
a) Situació de baixa de maternitat o paternitat o d’incapacitat temporal
reconeguda per la Seguretat Social.
b) Gaudir d’un permís per adopció o acolliment, segons el Text Refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre.
c) Tenir cura de fills menors de tres anys, o de familiars fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat que no es puguin valer per ells mateixos
d) Tenir una relació contractual laboral vigent amb l’Ajuntament de
Vilabertran.

Pel que fa a la determinació i adscripció al lloc de treball, règim d’horari i
jornada, la persona objecte de nomenament o contracte s’atindrà als acords
i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.
TRETZENA.- Incidències i recursos
Contra les llistes definitives d'admesos/es i exclosos/es, el nomenament del
personal funcionari, la contractació del personal laboral, i així com contra
les resolucions que declaren no superat el període de prova, podrà
interposar-se potestativament recurs de reposició, davant del mateix òrgan
que va dictar l’acte, en el termini d’un mes comptat des de la data de
notificació de la present resolució. Si es fa això, no podrà interposar-se
recurs contenciós administratiu fins que el recurs de reposició hagi estat
resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci.
Transcorregut un mes sense que es notifiqui la seva resolució, s’entendrà el
recurs desestimat per silenci administratiu i es podrà interposar recurs
contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de
Girona, en el termini de 2 mesos a comptar des de la data de notificació
expressa o en el termini de sis mesos comptats des del següent a aquell en
que es produeixi la desestimació per silenci.
Per altra banda, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se
directament davant l’ordre jurisdiccional Contenciós Administratiu. El
termini per interposar aquest recurs serà de dos mesos comptats des del
dia següent al de la notificació de la resolució impugnada, sens perjudici
que pugui exercitar-se, en el seu cas, qualsevol altre recurs que s’estimi
procedent.
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12.2 Incompatibilitats:
En l'exercici de les funcions atribuïdes al lloc de treball al qual l’aspirant ha
estat destinat/ada, que poden ser exercides en qualsevol dependència de
l’Ajuntament, li serà aplicable a empleat/ada públic, la normativa vigent
sobre el règim d'incompatibilitats en el sector públic, en compliment de la
qual l'aspirant, abans d'incorporar-se al servei de la Corporació, haurà
d'efectuar una declaració d'activitats i, si s'escau, sol·licitar la compatibilitat
amb el formulari que li facilitarà la Corporació, o exercir, altrament, l'opció
prevista a l'article 10 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre, a l'article 10 de
la Llei 21/1987, de 26 novembre i a l'article 337 del Decret 214/1990.
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S’establirà un període de prova, d’acord amb la legislació laboral vigent,
amb una durada mínima de dos mesos, des de la seva contractació, en
tots els casos en què la contractació sigui en règim laboral. Abans de la
finalització del període de prova, el cap de servei o departament on presti
els seus serveis la persona seleccionada haurà d’emetre un informe amb la
valoració favorable o desfavorable del candidat. En cas que la valoració sigui
desfavorable, tindrà lloc el desistiment del contracte, quedant el candidat en
la situació que determina la base Desena d’aquesta convocatòria.

El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que
sorgeixin referents a aquestes bases i al desenvolupament del procés
selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.
CARTOZENA – Legislació aplicable.
En tot allò no previst en les bases s'ha de procedir segons el que determinin
les normes següents i disposicions concordants:
a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
b) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
c) 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.
d) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
e) 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.
f) Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
g) Reial decret 462/2002, de 24 de maig, d'indemnitzacions per raó del
servei.
i) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
j) Llei 26/2010, de 3 d'agost de LRJ-PACat.
k) Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (pel què
respecte al personal laboral).
l) Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el
artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de
duración determinada (pel què respecta al personal laboral).
m) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del Sector Públic
QUINZENA.- Contractació o nomenaments i presentació de
documents
Els aspirants inclosos en la relació d’integrants de la borsa de treball seran
cridats per cobrir les incidències i necessitats de personal que es vagin
produint per rigorós torn d’ordre, havent-se d’incorporar de manera
immediata. Si la persona cridada no pot incorporar-se de forma immediata
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Contra els actes i resolucions dels Tribunals Qualificadors, en tant que es
tracta d’òrgans col·legiats dependents de la Presidència de la Corporació,
podrà interposar- se, en contra seva i en el termini d’un mes, recurs
d’alçada davant del mateix òrgan que el va dictar o davant de l’Alcalde.
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En el cas dels empleats/ades laborals es podrà presentar reclamació prèvia
davant l’Ajuntament d’acord amb el que, a l’efecte, disposi la Llei de
Procediment Laboral.

DISETENA.- Protecció de dades
L’Ajuntament de Vilabertran tractarà les dades personals de les persones
aspirants en qualitat de responsable del tractament amb la finalitat de
gestionar els processos de selecció per constituir una borsa de treball,
avaluació de candidats/es i informació sobre la convocatòria i resultats. La
base legal que legitima el tractament serà el consentiment de la persona
interessada (art. 6.1.a RGPD) i en compliment de missió d’interès públic
(art. 6.1.e RGPD), d’acord amb el Capítol I del Títol IV del Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Les dades no es comunicaran a terceres
persones.
No obstant, en compliment del article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, amb efectes de notificació es publicaran a la seu electrònica de
l’Ajuntament els resultats de les diferents fases del procediment. En el
context del procediment determinades dades i informacions personals
podran ser consultades pels altres aspirants d’acord amb la normativa de
procediment administratiu i de transparència i bon govern. Les dades
identificatives, acadèmiques i laborals de les persones seleccionades es
conservaran per la borsa de treball, no obstant les persones seleccionades
podran demanar en qualsevol moment la supressió de les seves dades. Les
persones aspirants podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió,
oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se
a la Secretaria General de l’Ajuntament. Podran consultar informació
addicional i detallada sobre protecció de dades en aquest enllaç”.
Els successius anuncis d'aquesta convocatòria, quan procedeixin de
conformitat amb les bases, es publicaran a la seu electrònica de l'aquest
Ajuntament [adreça https://www.vilabertran.cat] i a l’E-Tauler.

Núm. BOP 91 · Núm. edicte 4075 · Data 12-05-2022 · CVE BOP-2022_0_91_4075 · Pàg. 16-19 · https://ddgi.cat/bop

SETZENA.- Publicitat
La convocatòria es publicarà en l’e-tauler de la pàgina web de l’Ajuntament.
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s’actuarà d’acord amb el que preveu la base Desena, i serà cridada la
següent persona per ordre de llista.
Les persones que s’hagin d’incorporar, abans de procedir a la formalització
del corresponent contracte temporal, hauran de presentar la següent
documentació:
- Certificat mèdic oficial, acreditatiu de no patir malaltia o defecte físic que
impedeixi
el normal desenvolupament de les funcions pròpies del lloc a proveir.
- Declaració responsable de no estar inhabilitat/da per sentència ferma per
a l’exercici de funcions públiques i de no haver estat separat/da, per
resolució disciplinària ferma, del servei de cap Administració pública.
- Declaració de compatibilitat per complir el que disposa l’article 10 de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, que regula les incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques.

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 Girona, 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.
Vilabertran, a la data de la signatura electrònica.
Alcalde-President,
Martí Armadà i Pujol
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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.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Contra les resolucions de la Presidència, 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 Girona, dins del termini de dos mesos
comptats a partir del dia següent al de la notificació 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.

i classes. Actes jurídics de l'administrat.

Peticions i sol·licituds. L'interessat.
2. L’atenció telefònica. Establiment de prioritats entre l’atenció al públic i el
telèfon.
3. Drets dels ciutadans. Mesures per a l’atenció al ciutadà. Relacions entre
administració pública i els ciutadans.
4. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu.
La motivació i la forma. Eficàcia i executivitat. La notificació i la
publicació.
5. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, anul·labilitat. Convalidació.
6. El procediment administratiu comú: fases i terminis.
7. El silenci administratiu. Definició. Tipologies i efectes.
8. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d'ofici. Revocació dels
actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El
recurs contenciós administratiu.
9. El registre d’entrada i sortida de documents. Requisits en la presentació
de documents. Comunicacions i notificacions.
10. El municipi: concepte i elements. El terme municipal. La població i
l’empadronament.
11. L’organització municipal: òrgans necessaris, òrgans complementaris i
altres òrgans. Competències municipals.
12. Funcionament dels òrgans col·legiats locals: convocatòria i ordre del dia.
Actes i certificacions d’acords.
13. Ordenances i Reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment
d’elaboració i aprovació. Els bans
14. El servei públic local. Formes de prestació dels serveis públics. La gestió
directa i la indirecta
15. L’administració electrònica: pilars i principis. La normativa d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics: objecte, àmbit d’aplicació i
principis generals.
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1. L'Administrat: concepte

Butlletí Oficial de la Província de Girona

ANNEX 1 – TEMARI

17. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat
patrimonial. L'acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats
i del personal al servei de les administracions públiques.
18. Drets i deures del personal al servei de les corporacions locals.
Situacions administratives. Règim d’incompatibilitats.
19. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Ingressos tributaris:
impostos,

taxes

i

contribucions

especials.

Preus

públics.

Autoliquidacions.
20. El pressupost dels ens locals: Principis, integració i documents de què
consten. Procés d’aprovació del pressupost local. Principis generals
d’execució del pressupost. Modificacions pressupostàries. Liquidació del
pressupost. La comptabilitat local.
21. Contractes administratius en l’esfera local Normativa aplicable Elements
del contracte. Classes de contractes del sector públic. Formes de
selecció del contractista. Especial referència al contracte menor.
22. Actes subjectes a llicència urbanística. Règim jurídic i procediment
d'atorgament de la llicència urbanística. Obres sense llicència o
contràries a les seves condicions.
23. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la
protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties
derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter
personal.
24. La normativa de transparència. Accés a la informació pública, límits i
accés parcial a la informació pública.
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Els béns comunals. L’inventari.
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16. Els béns de les entitats locals. Béns de domini públic. Béns patrimonials.

