Segon.- Aprovar sim ult àniam ent la convocat òria del procés select iu per la cobert ura
de la plaça.
Tercer.- Aprovar el m odel d’inst ància de sol·licit ud per part icipar en el procés
select iu, que t indrà efect es de declaració responsable, de que es reuneixen t ot es i
cadascuna de les condicions exigides en la convocat òria.
Quart .- Publicar les bases de la convocat òria m it j ançant la inserció d’anunci al
But llet í Oficial de la Província, al t auler d'anuncis de la seu elect rònica de
l’Aj unt am ent de Sant a Eulàlia de Ronçana i a la pàgina web m unicipal www.ser.cat .

https://bop.diba.cat

Prim er.- Aprovar les bases reguladores de la convocat òria del procés select iu per la
cobert ura d’una plaça de peó de la brigada m unicipal en m odalit at de cont ract e de
relleu, am b un 80% de j ornada.

Pàg. 1-13

La Junt a de Govern Local de l’Aj unt am ent de Sant a Eulàlia de Ronçana, en sessió
ordinària de dat a 31 de m arç de 2022 va adopt ar el següent s ACORDS:
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Apr ova ció ba se s e spe cífiqu e s i con voca t òr ia pr océ s de se le cció d'u n pe ó de
la br iga da e n m oda lit a t de con t r a ct e de r e lle u

A

AN UN CI

AN N EX:
BASES REGULAD ORES D E LA CON VOCATÒRI A D EL PROCÉS SELECTI U PER A
LA COBERTURA D ’UN A PLAÇA D E PEÓ D E LA BRI GAD A M UN I CI PAL,
M I TJAN ÇAN T CON TRACTE D E RELLEU, D E L’AJUN TAM EN T D E SAN TA
EULÀLI A D E RON ÇAN A
A aquest es bases els seran d’aplicació la Llei 7/ 1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, el Real Decret Legislat iu 5/ 2015, de 30 d’oct ubre, del t ext
refós de l’Est at ut bàsic de l’em pleat públic,- TREBEP- ; el Decret legislat iu 1/ 1997,
de 31 d’oct ubre, pel qual s’aprova la refosa en un t ext únic dels precept es de
det erm inat s t ext os legals vigent s a Cat alunya en m at èria de funció pública, el
Decret 214/ 1990, de 30 de j uliol, pel qual s’aprova el Reglam ent del personal al
servei de les Ent it at s Locals i la rest a de norm at iva vigent en la m at èria.
PRI M ERA.- Obj e ct e de la convoca t òr ia

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’alcalde
Francesc Bonet Niet o

Data 4-4-2022

Sant a Eulàlia de Ronçana, 1 d’abril de 2022

Caract eríst iques:
Denom inació del lloc de t reball: peó

B

És obj ect e d’aquest a convocat òria la regulació d’un procedim ent de selecció per a la
cobert ura d’una plaça de peó de la brigada m unicipal, del grup AP am b cont ract e
t em poral de relleu per subst it ució de j ubilació parcial.

Núm ero de llocs convocat s: 1

Salari base grup AP ( agrupacions professionals)
Com plem ent específic: 3.467,52€ anuals
Com plem ent de dest í: nivell 12.
Durada: fins a la j ubilació ordinària de la persona subst it uïda.

https://bop.diba.cat

Jornada laboral: Jornada 80% 28 hores set m anals

A

Tipus de cont ract ació: Laboral t em poral cont ract e de relleu.

-

Supervisar i inform ar de les incidències, en zones públiques, de la xarxa
elèct rica.

-

Reparar les avaries de les inst al·lacions ( clim at it zació, llum ) en els edificis
públics o d’ús m unicipal.

-

Realit zar t asques de m ant enim ent de les inst al·lacions i equipam ent s
m unicipals i de la via pública sot a les indicacions de l'encarregat o em pleat
en qui delegui.

-

Em prar les eines m anuals i m ecàniques que requereix el desenvolupam ent
dels t reballs encom anat s, així com t enir cura de la seva reparació i el seu
est at de conservació.

-

Supervisar el cont rol del m at erial del m agat zem , realit zar l'invent ari,
inform es de desperfect es, et c.

-

Coordinar i execut ar la dist ribució de m at erial i m unt at ge d'escenaris
d'act ivit at s a la via pública, així com encarregar- se de la dist rubució de
senyalit zació d'aquest es act ivit at s.

-

Col·laborar en el m unt at ge i desm unt at ge de la infraest ruct ura necessària
( carpes, t arim es, t rasllat de m obiliari, llum s, et c.) pel desenvolupam ent de
fest es populars i alt res esdevenim ent s.

-

Conduir els vehicles t ransport ant el m at erial necessari i alt ra m aquinària
específica per a la realit zació de les t asques.

-

Com unicar als superiors responsables els desperfect es i possibles incidències
que es puguin produir en l'execució de les seves funcions.

-

I nform ar el seu superior de l'est at d'execució de les t asques encom anades i
de la previsió del t erm ini per a la seva finalit zació.

-

Supervisar la t asca dels operaris/ àries.

-

Col·laborar en la form ació dels operaris/ àries.

-

Efect uar la previsió de m at erials necessaris per als t reballs encom anat s per
t al de t enir- los disponibles en els t erm inis previst os.

-

Prest ar suport polivalent als alt res àm bit s de t reball de la Brigada quan sigui
necessari, així com realit zar els t reballs assignat s en cas d’em ergències o
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Cont rolar i revisar els aparells d’aire condicionat i/ o calefacció i font aneria,
de les inst al·lacions m unicipals.

Data 4-4-2022

-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Realit zar el m ant enim ent de l’enllum enat públic, inst al·lacions elèct riques,
font s d'aigua públiques, inst al·lacions de reg, així com dels edificis i
inst al·lacions m unicipals.

B

-

Pàg. 2-13

SEGON A.- Con t in gu t fu n ciona l

TERCERA.- Re qu isit s de ls a spir a n t s.
1. Tenir nacionalit at espanyola o la de qualsevol dels est at s m em bres de la
unió Europea o d’aquells est at s m em bres, en què, en virt ut dels t ract at s
int ernacionals subscrit s per la unió Europea i rat ificat s per Espanya, els hi
sigui d’aplicació la lliure circulació de t reballadors, en els t erm es en que
aquest a es t roba definida en el Tract at Const it ut iu de la Com unicat Europea.
D’acord am b allò que est ableix l’art icle 4 del Decret 389/ 1996, de 2 de
desem bre, les persones nacionals d’alt res Est at s m em bres de la Unió
Europea hauran de dem ost rar coneixem ent s suficient s de cast ellà i cat alà,
exigint - ne la superació de proves am b aquest a finalit at .
2. Les persones est rangeres no incloses en l’apart at ant erior podran accedir a
les places reservades al personal laboral, d’acord am b el que est ableix la Llei
Orgànica 4/ 2000, d’11 de gener.
3. Tenir com plert s 16 anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat m àxim a de
j ubilació forçosa.
4. Est ar en sit uació d’at ur i inscrit com a dem andant d’ocupació o am b
cont ract e de durada det erm inada a l'Aj unt am ent de Sant a Eulàlia de
Ronçana .
5. No est ar inhabilit at / da per sent ència ferm a per l’exercici de les funcions
públiques ni est ar o haver est at separat / ada en ferm , m it j ançant expedient
disciplinari, del servei de qualsevol adm inist ració pública.
6. Posseir la capacit at física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions
pròpies de la plaça convocada i no pat ir cap m alalt ia o defect e físic que
im pedeixin l'exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir. En cas que
la persona aspirant pat eixi algun t ipus de dism inució hauria de fer- la const ar
a la sol·licit ud d’adm issió, am b la finalit at de què el t ribunal pugui decidir la
seva adm issió a la pràct ica de les proves m it j ançant , si s’escau, la
int ervenció d’un equip m ult iprofessional que acredit i la possibilit at de port ar
a t erm e les t asques pròpies de les places a proveir, segons preveu l’art icle
77.2 del Decret 214/ 90, de la Generalit at de Cat alunya. S’acredit arà
m it j ançant l’aport ació del corresponent cert ificat m èdic.
7. No concórrer en cap causa d’incom pat ibilit at , d’acord am b el que est ableix la
Llei 21/ 1987, de 26 de novem bre, d’incom pat ibilit at s del personal al servei
de l’adm inist ració de la Generalit at de Cat alunya, i la Llei 53/ 1984, de 26 de
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I en general, alt res de caràct er sim ilar que li siguin at ribuïdes.

Pàg. 3-13

-
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Vet llar per la seguret at i salut en el seu lloc de t reball, ut ilit zant
adequadam ent els equips relacionat s am b la seva act ivit at , d'acord am b els
procedim ent s est ablert s i la norm at iva vigent en m at èria de prevenció de
riscos laborals.

Data 4-4-2022

-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

I m part ir form ació al personal de l’Aj unt am ent .
Vet llar per la prot ecció de dades de caràct er personal i act uar d’acord a
crit eris d’èt ica i t ransparència.

B

-

A

cat àst rofes nat urals.

Les persones candidat es han de lliurar dins el t erm ini de present ació de
sol·licit uds un dels docum ent s següent s:


Docum ent que acredit i el coneixem ent de cat alà dins de
l’ensenyam ent obligat ori, cosa que result a de la cert ificació que s’ha
de cursar de m anera oficial a Cat alunya la m at èria de llengua
cat alana d’ensenyam ent obligat ori i s’ha obt ingut el t ít ol que
correspon després de l’any 1992.
Aquest cert ificat l’expedeix qualsevol inst it ut d’educació secundària
públic en la form a que det erm ina la Direcció General d’Ordenació i
I nnovació Educat iva.



Fot ocòpia confront ada de la docum ent ació acredit at iva d’est ar en
possessió del cert ificat de coneixem ent s de la llengua cat alana de
nivell bàsic de la Secret aria de Polít ica Lingüíst ica, o equivalent .

Les persones candidat es que no acredit in docum ent alm ent els coneixem ent s
de la llengua cat alana hauran de superar una prova específica de
coneixem ent de la llengua cat alana de nivell bàsic A1, am b caràct er
obligat ori i elim inat ori, la qual es qualificarà d’apt a o no apt a.
Tam bé queden exem pt es de fer la prova de cat alà les persones candidat es
que hagin part icipat i obt ingut plaça en processos ant eriors de selecció de
personal per accedir a la m at eixa adm inist ració, en què hi hagués est ablert a
una prova de cat alà del m at eix nivell o superior, o que hagin superat la
prova esm ent ada en alt res processos de la m at eixa ofert a pública
d’ocupació.
L’acredit ació docum ent al de l’exem pció t am bé es pot fer fins abans de l’hora
assenyalada per a l’inici de la prova de coneixem ent s de la llengua cat alana,
aport ant davant el t ribunal l’original i una fot ocòpia de la docum ent ació
esm ent ada.
El com plim ent de les condicions i els requisit s generals i específics exigit s
per poder part icipar en els diferent s processos select ius s’han de produir en
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3. Acredit ar coneixem ent s de la llengua cat alana de nivell bàsic ( A1) acredit at
per la Junt a de Norm alit zació lingüíst ica o òrgan equivalent .

CVE 202210056157

2. Els i les aspirant s que no t inguin la nacionalit at espanyola, han d’acredit ar
coneixem ent s suficient s de la llengua cast ellana. En el cas de no posseir el
nivell exigit , s’haurà de superar una prova de llengua cast ellana de caràct er
elim inat ori i obligat ori la qual es qualificarà d’apt a o no apt a.

Data 4-4-2022

Si es t ract a d’un t ít ol obt ingut a l’est ranger, cal disposar de l’hom ologació
corresponent del Minist eri d’Educació i Ciència o s’haurà d’aport ar el t ít ol
acadèm ic t raduït per int èrpret j urat am b el reconeixem ent de la t it ulació per
exercir la professió obj ect e de la convocat òria.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. Est ar en possessió del cert ificat d’escolarit at , o en condicions d’obt enir- lo en
la dat a de finalit zació del t erm ini de present ació de sol·licit uds.

B

Re qu isit s e spe cífics de t it u la ció

A

desem bre, d’incom pat ibilit at s del personal al servei de les adm inist racions
públiques.

1.

La sol·licit ud es present arà m it j ançant el m odel norm alit zat del procés
select iu que figura a la pàgina web de l’Aj unt am ent de Sant a Eulàlia de
Ronçana www.ser.cat ,que t indrà efect es de declaració responsable de
què es reuneixen t ot es i cadascuna de les condicions exigides a la
convocat òria ( base t ercera) referides sem pre a l’últ im dia de t erm ini de
present ació de sol·licit uds.

2.

Per ser adm esos a les proves select ives els i les aspirant s han
d’adj unt ar a la sol·licit ud:







I nst ància de sol·licit ud norm alit zada del procés select iu
Fot ocòpia DNI .
Fot ocòpia de la Tit ulació exigida
Docum ent acredit at iu de l’exem pció de la realit zació de les proves
de coneixem ent s de les llengües, si s’escau.
Resguard del pagam ent dels dret s d’exam en.
Currículum Vit ae

El Currículum Vit ae haurà de present ar- se de form a clara i diferenciada els
següent s apart at s:
 Dades ident ificat ives de l’aspirant ( nom , cognom s i DNI ) .
 Dades relat ives a la form ació com plem ent ària, ( j ornades, cursos i
sem inaris d’especialit zació) .
 Dades sobre l’experiència laboral.
 Alt res m èrit s rellevant que l’aspirant desit j a fer const ar.
 Dat a i signat ura de l’int eressat .
3. Acredit ació docum ent al de m èrit s,
L’acredit ació docum ent al dels m èrit s que s’al·legui a la fase de concurs,
s’haurà de present ar j unt am ent am b la sol·licit ud. En cas de no
present ar- ho dins del t erm ini, no s’obt indrà cap punt uació per a la fase
de concurs.
En concret es present arà:
a) Cert ificat em ès per la Tresoreria General de la Seguret at Social de la
vida laboral de la persona sol·licit ant , així com fot ocòpies dels
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2. I nst ància norm alit zada.
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El t erm ini de present ació de sol·licit uds per prendre part en el procés
select iu serà de vin t die s na t u r a ls com pt at s a part ir del dia següent de la
publicació de l’anunci de la convocat òria al But llet í Oficial de la Província de
Barcelona ( BOPB) .

Data 4-4-2022

1. Term ini de present ació de sol·licit uds

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

QUARTA.- Pr e se n t a ció de sol·licit u ds

B

Aquest es condicions i requisit s s’han d’acredit ar de la m anera i en el t erm ini
que preveu la base quart a.

A

la dat a de finalit zació del t erm ini de present ació de sol·licit uds i m ant enir- se
fins a la cont ract ació.

Per t al d’acredit ar els serveis prest at s serà necessari present ar el cert ificat de
serveis prest at s em ès per l’adm inist ració on s’hagin realit zat .
Els cursos hauran de cont enir la durada dels m at eixos. Si aquest a no hi figura, se’ls
at orgarà la punt uació m ínim a que const a a la base vuit ena.
El currículum ha de relacionar de m anera individualit zada cada un dels m èrit s que
s’al·leguen. ( El t ribunal t indrà la pot est at de sol·licit ar la present ació docum ent al
dels m èrit s en qualsevol m om ent del procés de selecció) .
Els m èrit s que no es j ust ifiquin docum ent alm ent en t em ps i form a no seran
punt uat s.
Les sol·licit uds de part icipació i la rest a de docum ent ació s’han de present ar d’acord
am b el procedim ent que regula l’art icle 16.4 de la Llei 39/ 2015 d’1 d’oct ubre. En els
casos que les sol·licit uds no es present in al Regist re General de l’Aj unt am ent de
Sant a Eulàlia de Ronçana, l’aspirant haurà d’enviar un correu elect rònic a
rrhh@ser.cat adj unt ant la j ust ificació d’haver present at la sol·licit ud en l’oficina de
correus o a l’organism e oficial que procedeixi.
Es poden present ar al Regist re General de l’Aj unt am ent de Sant a Eulàlia de
Ronçana, ( Carret era de la Sagrera, 3, 08187 Sant a Eulàlia de Ronçana) , en horari
d’oficines. A la seu elect rònica de la web m unicipal, m it j ançant inst ància genèrica i
adj unt ant el m odel d’inst ància norm alit zat del procés select iu i la docum ent ació
acredit at iva d’acord am b el punt 1.b.
Els aspirant s que t inguin la condició legal de discapacit at han d’adj unt ar a la
sol·licit ud el cert ificat de l’equip oficial de valoració que acredit i l’esm ent ada
condició, la com pat ibilit at per l’exercici de les t asques i funcions corresponent s a la
plaça a cobrir i, si escau, les adapt acions que necessit i en el lloc de t reball.
CI N QUEN A.- Pu blicit a t
La convocat òria de les present s bases es publicarà ínt egram ent en el But llet í Oficial
de la Província de Barcelona, al t auler d'anuncis de la seu elect rònica de
l’Aj unt am ent de Sant a Eulàlia de Ronçana i a la pàgina web m unicipal www.ser.cat .
La com posició del Tribunal, la llist a de persones aspirant s adm eses i excloses i la
det erm inació del lloc i dat es de la celebració de les proves i alt res act uacions del
Tribunal, es publicaran al t auler d'anuncis de la seu elect rònica de la Corporació i a
la pàgina web m unicipal www.ser.cat
SI SEN A.- Llist a d’a dm e sos i e x closos
a)

Finalit zat el t erm ini de present ació de sol·licit uds, l’Alcalde resoldrà en
un t erm ini m àxim d’un m es la llist a de persones adm eses i excloses,
am b indicació de la causa d’exclusió. Que es farà pública en el t auler
d’anuncis de la seu elect rònica de l’Aj unt am ent de Sant a Eulàlia de
Ronçana. En la m at eixa resolució s’especificarà la com posició del
Tribunal qualificador, així com la dat a, l’hora i el lloc de com ençam ent
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b) Just ificant s acredit at ius dels m èrit s al·legat s sense que el t ribunal
qualificador pugui valorar alt res m èrit s que els aport at s en aquest
m om ent .

A

la

Pàg. 6-13

acredit i
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que

Data 4-4-2022

m it j à

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

alt re

B

cont ract es, o nom ines o qualsevol
nat uralesa dels serveis prest at s.

e)

Els errors m at erials, de fet i arit m èt ics en la publicació de les
resolucions i anuncis es poden esm enar en qualsevol m om ent del
procés.

SETEN A.- Tr ibun a l Qu a lifica dor
Est arà const it uït per un President / a i vocals t it ulars. Els i les m em bres del t ribunal
seran els que s’indicaran en la relació de persones aspirant s adm eses i excloses.
Act uarà com a Secret ari/ ària del Tribunal, la de la pròpia corporació o persona en
qui delegui.
El Tribunal quedarà int egrat a m és a m és, pels suplent s respect ius que seran
designat s conj unt am ent am b les persones t it ulars i d’acord am b els m at eixos
crit eris.
El t ribunal no podrà const it uir- se ni act uar sense l’assist ència de m és de la m eit at
de les persones t it ulars o suplent s indist int am ent .
Els i les m em bres del Tribunal hauran d’abst enir- se d’int ervenir i les persones
aspirant s podran recusar- los quan concorrin circum st àncies previst es als art icle 23 i
24 de la Llei 40/ 2015, d’1 d’oct ubre, de Règim Jurídic del Sect or Públic.
El Tribunal podrà disposar la incorporació d’assessoram ent especialist a, per a t ot es
o algunes de les proves. Aquest assessoram ent es lim it arà a l’exercici de les
especialit at s t ècniques, en base a les quals col·laboraran am b el Tribunal.
Els òrgans de selecció act uaran am b t ot al aut onom ia i les persones m em bres seran
personalm ent responsables de l’obj ect ivit at del procedim ent , de l’est rict e
com plim ent de les bases de la convocat òria i dels t erm inis est ablert s per a la
realit zació i qualificació de les proves i publicació dels seus result at s.
El Tribunal resoldrà per m aj oria els dubt es o reclam acions que puguin originar- se
am b la int erpret ació de l’aplicació de les bases d’aquest a convocat òria.
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Transcorregut el t erm ini per la present ació de les al·legacions, sense
que s’hagin present at al·legacions, es considerarà elevada a definit iva
la llist a de persones aspirant s adm eses excloses i no caldrà t ornar a
publicar- la.

Pàg. 7-13

d)
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Si s’accept a alguna al·legació, es procedirà a l’esm ena de la llist a de
persones aspirant s adm eses i excloses m it j ançant resolució de l’Alcalde
per la qual s’aprovarà la llist a definit iva.

Data 4-4-2022

c)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Es concedirà un t erm ini de 1 0 die s na t u r a ls per a possibles
reclam acions, al·legacions o esm enes de sol·licit ud, que en el cas
d’haver- les, seran resolt es en un t erm ini m àxim dels 20 dies nat urals
següent s a la finalit zació del t erm ini per a la present ació. Transcorregut
aquest t erm ini sense que s’hagi dict at resolució, les al·legacions
s’ent endran desest im ades.

B

b)

A

de les proves, i els aspirant s que han de realit zar la prova de cat alà i/ o
cast ellà, si s’escau.

1 . Fa se oposició
Aquest a fase t é caràct er obligat ori i elim inat ori.
Té una punt uació m àxim a de 20 punt s. Per a superar aquest a fase, caldrà obt enir
un m ínim de 10 punt s en la sum a del prim er exercici ( t eòric) i segon exercici
( pràct ic)
a) Prim er exercici prova: Prova escrit a t eòrica Consist irà en la resolució per
escrit un qüest ionari de 20 pregunt es am b respost es alt ernat ives de
conform it at am b el t em ari de l’annex I , adj unt en aquest es bases.
El Tribunal det erm inarà el t em ps per a realit zar- lo, el m at eix dia de la prova.
L’exercici es valorarà de 0 a 10 punt s.
b) Segon exercici Prova pràct ica Consist irà en l’execució, d’un o diversos
t reballs pràct ics que plant ej arà el Tribunal, relacionat s am b les t asques
pròpies del lloc de t reball de la plaça convocada.
Es valorarà la correcció de l’execució del t reball realit zat , la rapidesa i
eficàcia en el dom ini de les eines em prades i el com plim ent de les norm es
obligat òries.
El Tribunal det erm inarà el t em ps per a realit zar- lo, el m at eix dia de la prova.
L’exercici es valorarà de 0 a 10 punt s.
c) Tercer exercici: Prova de coneixem ent de la llengua cat alana Consist irà en
realit zar una prova que acredit i el nivell de coneixem ent de la llengua
cat alana, t ant en expressió oral com escrit a, equivalent al nivell indicat en la
convocat òria. La qualificació serà d’apt e/ no apt e.

https://bop.diba.cat
Pàg. 8-13
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El procedim ent de selecció és el de concurs oposició. El procés t indrà dos fases
diferenciades: la prim era fase d’oposició i la segona de concurs, i es desenvoluparà
de la form a següent .

Data 4-4-2022

S’haurà de com parèixer a les diferent s proves proveït s del seu DNI o docum ent
anàleg d’ident ificació. La m anca de present ació d’aquest docum ent det erm inarà
l’exclusió aut om àt ica de la persona aspirant del procedim ent select iu.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Nom és hi ha una convocat òria per cada prova. Les persones aspirant s que no hi
com pareguin seran excloses del procés select iu, independent m ent de l’event ual
j ust ificació de la incom pareixença, llevat dels casos degudam ent j ust ificat s i
lliurem ent apreciat s pel t ribunal.

B

L’obj ect e de les proves és valorar l’experiència i coneixem ent s de les persones
aspirant s en relació al perfil professional necessari per a l’exercici de les funcions
pròpies de cada plaça. Aquest a fase const arà de les proves de caràct er obligat ori i
elim inat ori que s’indiquen a cont inuació.

A

VUI TEN A.- I n ici i de se n volupa m e n t de l pr océ s se le ct iu

Experiència professional ( m àxim 4 punt s)
a) Serveis prest at s en l’adm inist ració pública, am b una cat egoria igual o
equivalent , segons crit eri del Tribunal, o en lloc o plaça de funcions i
cont ingut s iguals o sim ilars a la plaça obj ect e de la convocat òria, 0,10
punt s per m es t reballat am b un m àxim de 4 punt s.
b) Experiència professional a l’em presa privada en lloc o plaça de funcions i
cont ingut s iguals o sim ilars a la plaça obj ect e de la convocat òria, 0,05
punt s per m es t reballat am b un m àxim de 4 punt s.
Els m èrit s de l’experiència professional de les llet res a i b són com pat ibles
ent re si i acum ulat ius.
La valoració dels m èrit s es farà a t ravés de l’inform e de la vida laboral de la
Seguret at Social que haurà d’est ar degudam ent act ualit zat . És im prescindible
acom panyar la vida laboral am b els cont ract es de t reball, on hi const i dat a d’inici
i final, lloc de t reball i cat egoria. Si el t ribunal no pot det erm inar claram ent
l’experiència, o bé relacionar el que const a a la vida laboral am b la docum ent ació
com plem ent ària ( cont ract e o anàleg) , no es podran com pt abilit zar els m èrit s.
Form ació com plem ent ària ( m àxim 2 punt s)
Cursos de form ació relacionat s am b les funcions dels llocs de t reball i els
cont ingut s del t em ari, fins a un m àxim de 2 punt s.
La valoració de cada curs es farà segons la duració d’aquest i d’acord am b
l’escala següent s:


Cursos de m enys de 10 hores........0,05 punt s



Cursos d’11 a 15 hores ... 0,10 punt s



Cursos de 16 a 30 hores: ............0,20 punt s.



Cursos de 31 a 50 hores: ............0,30 punt s.

A
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2 . Fa se de con cu r s de m è r it s m à x im 6 pu n t s

Data 4-4-2022

Rest en exem pt es d’aquest es proves de coneixem ent de la llengua cat alana i/ o
cast ellana les persones aspirant s que hagin acredit at est ar en possessió dels
cert ificat de coneixem ent s de la llengua cat alana o cast ellana, de nivell i form a
que s’assenyala en aquest es bases.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les proves de coneixem ent de la de la llengua cat alana i/ o cast ellana, es
qualificaran “ d’apt e/ a o no apt e/ a” , essent necessari obt enir la valoració
“ d’apt e/ a. Les persones aspirant s que siguin considerades “ no apt es” rest aran
elim inades del procés.

B

d) Quart exercici: Prova de coneixem ent de la llengua cast ellana En cas que els
aspirant s no puguin acredit ar el nivell de coneixem ent de la llengua
cast ellana requerit , s’est ableix una prova de coneixem ent s de la llengua
cast ellana del m at eix nivell al requerit a la convocat òria. La qualificació serà
d’apt e/ no apt e.

No es valoraran els cursos d’ofim àt ica/ inform àt ica.
La punt uació obt inguda en la fase de concurs en cap cas no pot ser aplicada per
superar la fase d’oposició, la superació de la qual s’ha de realit zar de form a
independent . Per t ant , la qualificació de la fase de concurs s’ha d’aplicar únicam ent
als aspirant s que hagin superat la fase d’oposició.

3 . En t r e vist a pe r sona l ( m à x im 4 pu n t s)
A crit eri del t ribunal es podrà realit zar una ent revist a a les persones aspirant s, per
assegurar la racionalit at i l’obj ect ivit at del procés ( art 61.5 EBEP) i per avaluar la
idoneït at dels/ de les candidat s/ t es per desenvolupar les funcions del lloc de t reball
vacant .
Aquest a fase no és elim inat òria i la punt uació m àxim a que es podrà at orgar és de 4
punt s.
A crit eri del t ribunal, passaran a aquest a fase els aspirant s que hagin superat les
ant eriors fases i que la sum a de punt s de la fase de l’ent revist a sigui det erm inant
per al result at global, i accedir al lloc de t reball.
Aquest a ent revist a consist irà en m ant enir un diàleg am b el Tribunal de selecció
sobre qüest ions vinculades a les funcions a desenvolupar i a l’experiència i
t raj ect òria professional de la persones aspirant , el cont ingut de les proves
realit zades i les apt it uds per desenvolupar les t asques pròpies del lloc de t reball
corresponent a la plaça. El t ribunal qualificador valorarà en les persones aspirant s
un perfil focalit zat en les com pet ències requerides pel lloc de t reball.
N OVEN A.- Qu a lifica ció
se le ccion a t s

de fin it iva

i

r e la ció

de

le s

pe r sone s

a spir a n t s

Un cop finalit zada la qualificació, el Tribunal de selecció publicarà en el t auler
d’anuncis de la web de l’Aj unt am ent la llist a de les persones aspirant s per odre de
punt uació final. La punt uació definit iva del procés de selecció serà el result at de
sum ar les punt uacions obt ingudes en cada un dels apart at s ant eriors.
La persona aspirant que obt ingui la m illor punt uació, serà proposada pel Tribunal
de Selecció per la seva cont ract ació. La rest a de persones quedaran en llist a
d’espera en el cas que la persona proposada renunciés o no aport és la
docum ent ació necessària per la cont ract ació o no superés el període de prova.

A
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Nom és es valoraran els cursos realit zat s en els deu anys ant eriors a la dat a de
present ació de sol·licit uds.

Pàg. 10-13

Els cursos que s’al·leguen com a m èrit s hauran de ser acredit at s m it j ançant t ít ols
oficials u hom ologat s, fent const ar t ant el cent re em issor dels m at eixos com la
duració en hores. En el supòsit que no quedi acredit at la duració d’hores del curs es
valorarà am b la punt uació m ínim a de 0,05 punt s.

CVE 202210056157

Cursos de m és de 100 hores: .... 0,60 punt s

Data 4-4-2022
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Cursos de 51 a 100 hores: ...... 0,50 punt s

B



A
Declaració responsable de no t robar- se sot m ès a algunes de les causes
d’incom pat ibilit at previst es a la Llei 53/ 84 de 26 de desem bre de
incom pat ibilit at s del personal al servei de les Adm inist racions Públiques.

La persona que dint re del t erm ini indicat , i llevat dels casos de força m aj or, no
present és la docum ent ació, no podrà ser cont ract ada quedant anul·lades t ot es les
seves act uacions, sense perj udici de la responsabilit at en que pogués haver
incorregut , per falsedat a la seva sol·licit ud.
La persona cont ract ada que, sense cap raó j ust ificada, no s’incorpori al servei de la
Corporació, perdrà t ot s els dret s derivat s del procés de selecció i de la cont ract ació
subsegüent .
La persona cont ract ada rest arà en període de prova per un t erm ini de dos m esos.
Aquest període no s’aplicarà si la persona seleccionada j a hagués realit zat les
m at eixes funcions am b ant eriorit at a l’Aj unt am ent , sot a qualsevol m odalit at de
cont ract ació am b una durada m ínim a de dos m esos.
En el cas que la persona aspirant no superi sat isfact òriam ent el període de prova,
perquè no assum eixi el nivell suficient d’int egració i eficiència en el lloc de t reball,
serà declarat no apt e/ a, per resolució m ot ivada de l’òrgan com pet ent , i perdrà, en
conseqüència, t ot s els dret s a la seva cont ract ació i es donarà per finalit zat el seu
cont ract e. En aquest cas, l’òrgan com pet ent form ularà propost a de cont ract ació a
favor de la persona aspirant que t ingui la punt uació següent m és alt a, la qual haurà
de superar el corresponent període de prova.
ON ZEN A.- Re sponsa bilit a t s
Dins el t erm ini indicat i llevat dels casos de força m aj or, la persona proposada que
no present és la seva docum ent ació o no reunís els requisit s en aquest es Bases
d’aquest a convocat òria, no podrà ser cont ract ada i rest aran anul·lades t ot es les
seves act uacions sense perj udici de la responsabilit at en què hagués pogut incórrer
per falsedat en la seva sol·licit ud per prendre part en les proves select ives.

Pàg. 11-13
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Declaració responsable de no t robar- se inhabilit at per a l’exercici de càrrec
públic i no haver est at separat m it j ançant expedient disciplinari, dels servei
de l’adm inist ració pública.

Data 4-4-2022
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La persona que s’hagi de cont ract ar o nom enar haurà de present ar al regist re
general de l’Aj unt am ent de Sant a Eulàlia de Ronçana, quan sigui convocada, els
docum ent s següent s:

https://bop.diba.cat

D ESEN A.- Pr e se n t a ció de la docu m e n t a ció, n om e na m e n t i/ o con t r a ct a ció

Serà aplicable a la persona proposada el règim d’incom pat ibilit at al sect or públic, en
com plim ent del qual en el m om ent de signar l’act a de la presa de possessió o

B

D OTZEN A.- I n com pa t ibilit a t s

A

cont ract ació, haurà d’aport ar una declaració de les act ivit at s que realit za, sol·licit ant
la com pat ibilit at en el seu cas, o exercir l’opció previst a a l’art icle 337 del Decret
21/ 1990 de 30 de j uliol, pel qual s’aprova el Reglam ent del Personal al Servei de les
Ent it at s Locals.

Les dades personals dels aspirant s seran t ract ades d’acord am b l’est ablert al
reglam ent General de prot ecció de dades ( Reglam ent ( UE) 2016/ 679 del Parlam ent
i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relat iu a la prot ecció de les persones físiques
pel que fa al t ract am ent de dades personals i a la lliure circulació d'aquest es dades i
pel qual es deroga la Direct iva 95/ 46/ CE ( Reglam ent general de prot ecció de
dades)
S’inform a que la docum ent ació i les dades personals un cop finalit zat el procés
select iu, seran suprim ides un cop l’act e adm inist rat iu que det erm ini la seva exclusió
sigui ferm .
El t ract am ent de les dades personals de les persones aspirant s t é com a única
finalit at la gest ió d’aquest procés select iu i de la borsa de t reball.

Pàg. 12-13

CATORZEN A.- Tr a ct a m e n t de da de s pe r sona ls.
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El t ribunal pot disposar la incorporació a les seves t asques de persones t ècniques
especialist es per a t ot es o algunes de les proves, les quals act uaran am b veu però
sense vot per debat re, en les sessions del t ribunal, les qüest ions que se’ls sot m et in
relat ives a les m at èries de la seva com pet ència.

Data 4-4-2022

El Tribunal queda facult at per a resoldre qualsevol qüest ió que es plant egi, des del
m om ent de la seva const it ució. Les seves decisions s’adopt aran, en t ot cas, per
m aj oria de vot s dels m em bres present s. En cas de produir- se em pat , el vot del
President / a serà de qualit at .
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TRETZEN A.- Fa cu lt a t s de l Tr ibun a l

Així m ateix, poden int erposar pot est at ivam ent recurs de reposició, previ al recurs
cont enciós adm inist rat iu, davant l’alcalde, en el term ini d’un m es a com ptar de
l’endem à de la seva publicació al BOP, segons el que disposen els art icles 123 i 124
de la Llei 39/ 2015, d’1 d’oct ubre, de procedim ent adm inist rat iu com ú de les
adm inist racions públiques, o qualsevol alt re recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus int eressos.
Contra les resolucions definit ives de l’Alcaldia, les persones interessades podran
int erposar recurs pot estat iu de reposició dins el t erm ini d’un m es a com pt ar de
l’endem à de la seva publicació o not ificació, o direct am ent recurs cont enciós
adm inist rat iu davant la sala cont enciosa adm inistrat iva del Tribunal Superior de
Just ícia de Catalunya en el t erm ini de dos m esos a com pt ar de l’endem à de la seva
publicació o not ificació.
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Contra l’acord d’aprovació d’aquestes bases reguladores, que exhaureix la via
adm inist rat iva, les persones int eressades poden int erposar recurs cont enciós
adm inist rat iu davant la sala d'aquesta j urisdicció del Tribunal Superior de Just ícia de
Cat alunya, en el t erm ini de dos m esos com pt adors a part ir de l’endem à de la seva
publicació íntegra al BOP, de conform itat am b el que disposa l’article 46.1 de la Llei
29/ 1998, de 13 de j uliol, reguladora de la j urisdicció contenciosa adm inistrativa.
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QUI N ZEN A.- Rè gim d’im pu gna cion s i a l·le ga cion s

General
1. El m unicipi: organit zació i com pet ències
2. Dret s i deures del personal al servei de l’adm inist ració

A
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Annex I . Tem ari

Pàg. 13-13

Contra els act es de tràm it del t ribunal de selecció que decideixin direct am ent o
indirect am ent el fons de l’assum pt e, det erm inin la im possibilit at de continuar en el
procés select iu, produeixin indefensió o perj udici irreparable a drets o int eressos
legít im s, les persones int eressades poden int erposar recurs d’alçada davant
l’Alcaldia, en el t erm ini d’un m es a com pt ar de l’endem à de la seva publicació al
t auler d’anuncis de la corporació. El t erm ini m àxim per dict ar i not ificar la resolució
serà de t res m esos. Transcorregut aquest t erm ini sense haver resolt es podrà
ent endre desest im at d’acord am b els art icles 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/ 2015, d’1
d’oct ubre, de procedim ent adm inist rat iu com ú de les adm inist racions públiques.

4. Coneixem ent s bàsics de les eines i m at erials en els t reballs de const rucció
5. Coneixem ent s bàsics de les eines i m at erials en els t reballs de j ardineria
6. Coneixem ent s bàsics de les eines i m at erials en t reballs de pint ura i fust eria

B
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7. Norm es de seguret at i salut en els t reballs propis de peó, incloses feines a la
via pública: prot eccions col·lect ives, individuals, senyalit zació
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3. Coneixem ent s bàsics sobre el m ant enim ent d’inst al·lacions
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Específic
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