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bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant oposició, per a la creació 
d

rir possibles 
 

 

el Reglament de Personal al servei de les entitats locals, aquesta convocatòria ha de ser 
objecte de publicació al Butlletí de la Província. 

 
BASES GENERALS 
 

1. Objecte de la convocatòria 
Les presents bases, juntament amb els seus annexos, tenen per objecte regular els 
diversos processos selectius per a la creació de diverses borses de treball, per ocupar els 
diversos llocs de treball, amb caràcter estatutari que puguin esdevenir en funció de 

present. 
 
1.1 El sistema de selecció serà el del concurs-

bases específiques. 
1.2 La convocatòria i les proves selectives es regeixen per aquestes bases i pel Decret 

214/1990, de 30 de juliol, que aprova el reglament del personal al servei de les 

 
de règim local de Catalunya, i el RD 896/1991, de 7 de juny i 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, el Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre de mesures urgents 
en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, la 

Públiques i la Llei 40/2015 i la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del sector 
públic 

 
2. Requisits dels candidats 

Per ser admès al procés selectiu, els aspirants han de complir els requisits següents: 
2.1. 

In

Tractat Constitutiu de la Unió Europea. Així mateix, per a les places de personal 

gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració, 
modificada per la Llei Orgànica 8/2000. 

2.2. t màxima establerta per a la 
jubilació forçosa. 
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2.3. Posseir la titulació necessària, especificada en els annexos, bases específiques, 
corresponents per a cadascuna de les convocatòries. 

2.4. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que sigui 
incompatible amb el desenvolupament de les funcions corresponents. Els aspirants 

ió a les 
Persones, de la Direcció General de Protecció Social de la Generalitat de Catalunya, 

de la convocatòria. 
2.5. cici de funcions públiques ni haver 

estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració 
pública. 

2.6. 
26 de desembre, que es refereix al personal al servei de les administracions 

-se al servei de la corporació, haurà 
 

2.7. 

nomenament i, posteriorment, presa de possessió com a funcionari interí, o en el 
moment de la formalització del contracte laboral. 

2.8. Als llocs de treballs, que així ho prevegi la Relació de Llocs de Treball, no haver estat 
condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat 

respecte dels delictes esmentats. 
 
3. Característiques i funcions del lloc de treball 

3.1 La jornada de treball serà de 37,5 hores setmanals. La distribució horària es realitzarà 
 

Les func
 

 
4. Sol·licituds 

4.1. Els/les qui desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de formalitzar la 

Empordà, mitjançant model normalitzat que es proporcionarà a la mateixa 
 

 Currículum 
 Fotocòpia del DNI  
 Fotocòpia de la titulació exi  
 Fotocòpia compulsada del certificat de nivell de suficiència de català (nivell C) de 

la Direcció General de Política Lingüística o equivalent, d'acord amb el Decret 
161/2002 i l'Ordre PRE/228/2004. Les persones que no acreditin documentalment 
dit nivell hauran de superar la prova prevista.  

 La documentació de la fase de concurs, en els processos de concurs-oposició, es 

la Corporació, i el temps de presentació serà de dos dies hàbils, comptadors a 
 

 



 

3 
 

4.2. 
Empordà, a través del registre telemàtic e-TRAC que trobareu a la web en la forma 

procediment administratiu de les Administracions Públiques, de conformitat amb el 
qual les oficines de correus hauran de rebre-les sempre que es presentin en sobre 
obert, per ser datades i segellades pel funcionari de correus abans de la seva 
certificació. 
 
En el cas de presentar la instància, per correu administratiu o en una altra 
administració, caldrà que es comuniqui per correu electrònic, abans de la finalització 

 
 
4.3. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors 

Província de Girona. 
 

4.4. 
que accepta aquestes bases i que compleix totes i cadascuna de les condicions 

esentació de 
sol·licituds, i que es compromet, en el cas de ser proposat pel tribunal per al 

 
 

4.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants queden assabentades i 
donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són 
necessàries per a la gestió del procés selectiu i per a la resta de la tramitació de 

 protecció de dades de caràcter 
personal. Per tal de donar compliment a les obligacions de publicació i notificació, els 
aspirants autoritzen a fer difusió del seu nom, cognoms i DNI a través de mitjans 
telemàtics als efectes de donar publicitat de les actuacions del procediment de 
selecció. 
 

 
5. Admissió dels aspirants 

5.1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds la Presidència de la 

declararà aprovada la relació pro

Dita resolució es farà públic

 
 

5.2. ls 
DNI dels interessats/des, ordenats alfabèticament. 

 
5.3. 

cognoms, noms i les quatre últimes xifres dels DNI dels interessats/des, ordenats 
alfabèticament. 

 
5.4.  
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del tribunal. 
 

5.5. Les al·legacions presentades les ha de resoldre la Presidència de la Corporació en 
un termini màxim de 30 dies, després dels quals, si no hi ha resolució expressa, 

administrativa. 
 

5.6. Si en el termini establert no es presenten al·legacions o reclamacions la resolució 
provisional esdevindrà definitiva i no caldrà tornar-la a publicar. 

 
6. Tribunals qualificadors 

6.1. El tribunal qualificador dels exercicis i dels mèrits dels aspirants es designarà segons 

896/1991, de 7 de juny i el 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, tindrà la 
composició següent: 

 

 President: Un tècnic titular i un de suplent de la pròpia Corporació, o Corporació 
 

 

 Vocals:  Dos tècnics titulars i dos suplents experts de la pròpia Corporació,  o 

 
 

mateixa escola 
 

 Secretari: Un funcionari/ària de la Corporació. 
 

 
 

 
 
Un/a representant de la Junta de Personal amb veu però sense vot. 
 
6.2. Tots els membres del Tribunal tindran veu i vot, i el president dirimirà els empats amb 

un vot de qualitat. El secretari assistirà el Tribunal amb veu però sense vot, i donarà 
el suport administratiu necessari per al desenvolupament de les seves actuacions. 

 
6.3. 

notificació formal a la Presidenta de la Corporació, quan considerin que incorren en 
algunes de les causes que est

declarats admesos en els cinc anys immediatament anteriors a la convocatòria de 
proves selectives. 

 
6.4. Els aspirants podran recusar els membres del tribunal per les mateixes causes 
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6.5. El Tribunal no podrà constituir- ncia de la meitat, almenys 
dels seus membres, siguin titulars o suplents i serà necessària la presència del 

 
 
7.-Desenvolupament del procés selectiu 
El procediment de selecció serà el de concurs 
específiques.  

 
Un cop resolta 
hagin superat aquesta fase, disposaran de 2 dies hàbils per presentar la documentació, 
original o fotocòpia compulsada, acreditativa del mèrits al·legats en el seu currículum, i, tot 
seguit es realitzarà la fase de concurs. 
 

 
  

 relació a la Presidència de la 

categories dels llocs de treball a cobrir, i declararà oberta les borses de treball corresponents, 
que tindrà caràcter vinculant. 

  Contr
Presidència.  

   
  Els/les aspirants que es vagin proposant per ocupar les vacants que es produeixin, abans de 

formalitzar el seu nomenament de funcionari interí per programa, o substitució de titular, 
hauran de presentar la següent documentació: 

 Documentació original o compulsada de la documentació requerida de 
compliment dels requisits presentada per accedir al procés selectiu, i de la 
documentació presentada per participar en el concurs de mèrits. 

 Certificat acreditatiu de no patir malaltia o defectes físics o psíquics que li 
impedeixin el normal exercici de la seva funció. 

 Declaració jurada, o promesa, de no haver estat separat mitjançant expedient 
disciplinari del serv
penal per exercir càrrecs o funcions públiques. 

 Per als llocs de treball que així ho prevegi la Relació de Llocs de treball, 
ió,  de no haver 

estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la 

 
 

9. Formalització dels nomenaments de funcionari interí 
Els/les aspirants que es vagin proposant, a mesura que es produeixin vacants, per al 
nomenament, iniciaran la prestació en les dates que es fixin al nomenament com a funcionari 
interí, efectuant el període de pr  
 
 
10. Funcionament de les borses de treball 
Les persones incloses a les borses de treball seran avisades, per cobrir les substitucions o les 

sa, 
-se al 
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lloc de treball. 
 

registrades a la sol·licitud presentada, en el seu moment, per participar en el procés selectiu. 

renúncia al lloc i es passarà al següent candidat. 
 
En el cas que la persona refusi el lloc de treball, haurà de manifestar la seva renúncia, 

rrhh@altemporda.cat. La renúncia suposarà la pèrdua 

renunciar  
 
Les borses de treball tindran una vigència màxima de dos anys, sempre que durant aquest 

categoria professional. En aquest darrer cas, la borsa perdria la seva vigència. 
 
 
11.Incompatibilitats i règim de servei 

al contractat laboral, la normativa v

realitzar una declaració de les activitats que realitza o sol·licitar la compatibilitat en el seu cas 

 
 
12. Incidències i recursos 
Les publicacions que es facin en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) 
electrònic municipal seran determinants dels terminis a efectes de possibles impugnacions o 
recursos, sens perjudici de tota la informació que es pugui penjar a la pàgina web corporativa, 
que serà de caràcter merament informatiu. 
 
C
contra les resolucions que declaren no superat el període de prova, podran interposar-se 
potestativament recurs de reposició, davant del mateix òrgan que va dictar 

interposar-se recurs contenciós administratiu fins que el recurs de reposició hagi estat resolt 
ó per silenci. Transcorregut un mes sense 

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 què es produeixi la desestimació 
per silenci. 
 
Per altra banda, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se directament davant 

sens perjudici que pugui exercitar-se, en el seu cas, 
procedent. 
 

col·legiat dependent de la presidència de la corporació, podrà interposar-se, en contra seva i 
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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 
per al seu bon ordre i desenvolupament. 
 
En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determini el Decret 
214/1990, de 30 de juliol, i la resta de disposicions aplicables. 
 
Contra la convocatòria i aques
concordants, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a 
partir de la data de la seva publicació, davant el Jutjat contenciós administratiu provincial de 
Girona. 
 
 
 
 
 
 
 
Sònia Martínez Juli  
Presidenta 
 
Figueres, a la data de la signatura electrònica 
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ANNEX 1. BASES ESPECÍFIQUES que han de regir el procés selectiu per a la creació 
 

  
SISTEMA DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
DENOMINACIÓ DEL LLOC:  
JORNADA LABORAL: 37,5h/setmanals repartides en matí, i/o matí i tardes 
GRUP DE CLASSIFICACIÓ: C2 
TITULACIÓ REQUERIDA: Titulació de graduat escolar, graduat en Educació Secundària 

 
 
FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL 
 Elaborar documents administratius que impliquin baixa complexitat o segueixin un 

procediment establert. 

 Tramitar documentació administrativa i fer-ne el seu seguiment. 

  

 Donar suport a les tasques administratives que puguin requerir-se des del servei. 

  

 Atendre el telèfon, el ciutadà, ajuntaments i/o usuaris del servei, i informar-los sobre 
aquelles qüestions en que puguin estar interessats. 

 Realitzar qualsevol altra funció anàloga que li sigui encomanada pel seu superior 
 

 
Primer exercici: Valoració dels coneixements orals i escrits de la llengua catalana, mitjançant 
una prova de nivell de Suficiència. Els aspirants que acreditin documentalment la possessió 
del certificat del nivell de Suficiència (nivell C) de la Junta Permanent de Català o equivalent, 
quedaran exempts  

 
Durada màxima: 60 minuts. 

 
Segon exercici: Obligatori pels aspirants que no disposin de la nacionalitat espanyola, i 
eliminatori. Sobre coneixements de la lleng

 
 

Tercer exercici: Desenvolupar per escrit, en el termini acordat pel Tribunal Qualificador de les 
proves, les dues proves següents: 

Primera.- Resoldre les preguntes d'un qüestionari, que podrà ser tipus test, o preguntes a 
desenvolupar, i/o un o més temes a desenvolupar, relacionats amb el temari que 
s'especifica, al final del present annex. 
Es valoraran els coneixements del tema, el nivell de formació general, la composició 
gramatical, la claredat de l'exposició, la sistemàtica en el plantejament, el rigor i els 
coneixements aplicats. 

assoleixin un mínim de 5 punts seran el  
 
Segona- 
casos pràctics relacionats amb les funcions i tasques del lloc de treball. 
Es valoraran els coneixements, la concreció i especificitats dels supòsits plantejats,  el 
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sistemàtica en el plantejament, el rigor i els coneixements aplicats, la coherència entre la 
informació recollida i l'expressada, i la metodologia utilitzada.  

La puntuació màxima d'aquest exercici serà de 10 punts. Els/les candidats/tes que no 
assoleixin un mínim de 5 punts seran eliminats 

 
Quart exercici: Es desenvoluparà durant el període de temps que acordin els membres del 

amb les funcions del lloc de treball. 

màxima d'aquest exercici serà de 10 punts. Els/les candidats/tes que no assoleixin un mínim 
de 5 punts seran eliminats. 

 
FASE DE CONCURS:  
Valoració de mèrits: 

amb la data de finalització del termini de presentació 

diplomes o certificats. En la valoració de mèrits per temps de serveis no es tindran en compte 
les fraccions inferiors al mes.  
 
Formació
centres oficials, o que expedeixin titulacions homologades, relacionats amb la plaça a cobrir i 
les funcions del lloc de treball, valorats en f

punts) 
 
  

 =o>de  20h .........    0,20 punts 
 =o> de 40h .........  0,30 punts 
              =o> de 60h ........  0,50 punts. 
 

(Un mateix curs no podrà puntuar simultàniament en diferents apartats) 
 
Experiència professional: 
Per serveis prestats, en una administració pública, en la mateixa categoria professional 
0,2punts/mes (puntuació màxima 2 punts) 
 

 
 
En el cas de jornades a temps parcial la puntuació es prorratejarà en base a aquesta 
dedicació. 
 
 
TEMARI ANNEX  
 

1. La comarca. Organització. Òrgans necessaris. Òrgans complementaris. 
Competències. 

2. El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació. Línies generals 
de l'organització i competències municipals 
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3. Administració pública: concepte i principis. 
4. -se a través de mitjans 

 
5. El procediment administratiu: el seu significat. ient administratiu en format 

electrònic  Fases del procediment administratiu.  
6. 

Eficàcia de l'acte administratiu: notificació i publicació.  
7. El silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i 

anul·lables. 
8. Revisió dels actes administratius. Revisió d'ofici. Recursos administratius: concepte i 

classes.  
9. Tipus de personal al servei de les entitats locals: personal funcionari, personal laboral, 

personal eventual. 
10. Les situacions administratives dels empleats públics. 
11. 

sol·licitud. 
12.  

jurídica dels contractes públics. Elements. Subjectes. Sistemes de selecció de 
contractistes.  

13. 
autorització, disposició i obligació. Procediment especial: pagaments a justificar. 

Documents comptables i pressupostaris. 
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ANNEX 2.  BASES ESPECÍFIQUES que han de regir el procés selectiu per a la creació 
 

  
SISTEMA DE SELECCIÓ: concurs-oposició 
DENOMINACIÓ DEL LLOC istració general 
JORNADA LABORAL: 37,5h/setmanals repartides en matí  i/o matí i tardes 
GRUP DE CLASSIFICACIÓ: C1 
TITULACIÓ REQUERIDA: Titulació de Batxillerat, FPII, o una altra equivalent. En cas de 

 
 
 
FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL  
 

gestió, i utilitzant les eines ofimàtiques disponibles. 
 Tramitar, gestionar i fer el seguiment dels expedients administratius que li siguin 

assignats. 
  
 Atendre el telèfon, el ciutadà, ajuntaments i/o usuaris del servei, i informar-los sobre 

 
 Donar suport administratiu al personal tècnic. 
 Realitzar qualsevol altra funció anàloga que li sigui encomanada pel seu superior. 

 
 

Primer exercici: Valoració dels coneixements orals i escrits de la llengua catalana, mitjançant 
una prova de nivell de Suficiència. Els aspirants que acreditin documentalment la possessió 
del certificat del nivell de Suficiència (nivell C) de la Junta Permanent de Català o equivalent, 
quedaran exem  

 
 
Segon exercici: Obligatori pels aspirants que no disposin de la nacionalitat espanyola, i 
eliminatori. Sobre coneixements de la llengua espanyola. La qualif

 
 
Tercer exercici: Desenvolupar per escrit, en el termini màxim de 60 minuts, o en el període 
de temps que el Tribunal qualificador de les proves acordi, les dues proves següents: 
 
Primera.- Resoldre les preguntes d'un qüestionari, que podrà ser tipus test o preguntes a 
desenvolupar, relacionat amb el temari que s'especifica, al final del present annex. 
Es valoraran els coneixements del tema, el nivell de formació general, la composició 
gramatical, la claredat de l'exposició, la sistemàtica en el plantejament, el rigor i els 
coneixements aplicats. 

corregirà la segona prova, supòsit pràctic. 
 
Segona- 
pràctics relacionats amb les funcions i tasques del lloc de treball. 
Es valoraran els coneixements, la concreció i especificitats dels supòsits plantejats,  el nivell 
de 
plantejament, el rigor i els coneixements aplicats, la coherència entre la informació recollida i 
l'expressada, i la metodologia utilitzada.  
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La puntuació màxima d'aquest exercici serà de 10 punts. Els/les candidats/tes que no 
assoleixin un mínim de 5 punts seran eliminats 
 
Quart exercici: Es desenvoluparà durant el període de temps que acordin els membres del 

 
La puntuació màxima d'aquest exercici serà de 10 punts. Els/les candidats/tes que no 
assoleixin un mínim de 5 punts seran eliminats 
 
FASE DE CONCURS:  
Valoració de mèrits: 
Els mèrits al·legats pels aspirants seran avaluats confo

diplomes o certificats. En la valoració de mèrits per temps de serveis no es tindran en compte 
les fraccions inferiors al mes.  
 
Formació
centres oficials, o que expedeixin titulacions homologades, relacionats amb la plaça a cobrir i 

 
 
  

 =o>de  20h .........    0,20 punts 
 =o> de 40h .........  0,30 punts 
            =o> de 60h ........  0,50 punts. 
 Màsters o postgraus relacionats amb les funcions del lloc de treball 2,00 punt 

 
(Un mateix curs no podrà puntuar simultàniament en diferents apartats) 
 
Experiència professional: 
Per serveis prestats, en una administració pública, en la mateixa categoria professional 
0,2punts/mes (puntuació màxima 2 punts) 

 
 
En el cas de jornades a temps parcial la puntuació es prorratejarà en base a aquesta 
dedicació. 
 
 

 
 

1. La comarca. Organització. Òrgans necessaris. Òrgans complementaris. 
Competències. 

2. El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació. Línies generals 
de l'organització i competències municipals 

3. Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i la ciutadana com a titular de 
drets davant l'Administració. Drets lingüístics. Accés a arxius i registres. 

4. L'estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. 
Els terminis administratius: regulació i jurisprudència. L'elaboració de les disposicions 

es. La 
revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius. 

5. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La motivació 
i la forma. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. 
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Executivitat de l'acte administratiu. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: 
nul·litat de ple dret, anul·labilitat. Convalidació. 

6.
organització. 

7. La funció pública local: selecció i provisió de llocs. Adquisició i pèrdua de la condició 
de funcionari. Drets i deures del personal al servei de l'Administració pública. Sistema 
retributiu. Situacions administratives. Règim d'incompatibilitats del personal al servei 
de l'Administració pública. 

8. Documents administratius: tipologia.
sol·licitud, convocatòria de reunió, acta de reunió, proposta de resolució.

9. Administració electrònica: tramitació de documentació i signatura electrònica.
10. Els contractes del sector públic: tipologia, procediment, característiques essencials.
11. Els contractes del sector públic: delimitació. Les parts en els contractes del sector 

12. Execució del pressupost
autorització, disposició i obligació. Procediment especial: pagaments a justificar. 

Documents comptables i pressupostaris.

    Signat per:
    Diputació de Girona


