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Departament: Recursos Humans 
Tema: Borsa de Treball Temporal d’Auxiliars Administratius Laborals 
Expedient: 272/2018 

 

Decret d’Alcaldia 

Pel qual es convoquen proves selectives per a la formació d’una 
Borsa de Treball Temporal d’Auxiliars Administratius Laborals 
Fets 
La setmana passada es va produir la baixa per malaltia d’un Administratiu de l’Àrea 

de Territori, una absència que plou sobre mullat damunt les carències que aquest 
Departament arrossega des de fa anys per anar gestionant el dia a dia. 

 
Aquest fet ha posat novament en evidència la necessitat d’una remodelació 

profunda de l’estructura de recursos humans d’aquest i altres Departaments 
Municipals, per superar l’estat de precarietat de la funció pública local de Moià i les 
problemàtiques de tot ordre que aquesta situació genera en termes de productivitat 
laboral, eficàcia i eficiència dels serveis municipals. 

 
Una dels eixos nuclears d’aquest projecte de remodelació global és la resolució 

estructural de les necessitats conjunturals de personal temporal mitjançant la creació 
de Borses de Treball. 

 
L’experiència de les Borses de Treball creades fins ara ha estat summament 

positiva en termes d’agilitat i capacitat de resposta a les necessitats temporals dessús 
referides. 

 
És per això que l’Ajuntament està decidit a estendre aquest model a la resta de 

col·lectius professionals, amb el convenciment que és la formula ideal, ara com ara i 
en el marc de la legalitat vigent, per cobrir amb les millors garanties d’igualtat, mèrit i 
capacitat i, en definitiva, de qualitat del personal seleccionat, les vacants transitòries 
que es produeixen per raó d’absentisme, baixes per malaltia, vacances, llicències, 
permisos, reduccions de jornada i altres situacions similars. 

Fonaments de Dret 
L’article 286 del 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 prescriu que l'accés a la 
condició de personal laboral de les corporacions locals s'ha de fer d'acord amb l'oferta 
pública d'ocupació, mitjançant una convocatòria pública i els sistemes de concurs, 
concurs oposició o oposició lliure, en els quals té de garantir el compliment dels 
principis constitucionals d'igualtat, de mèrit i de capacitat; que els anuncis de 
convocatòries de proves d'accés a la funció pública local i de concursos per a proveir 
llocs de treball s'han de publicar al BOP i al DOGC, que la selecció s'ha de fer d'acord 
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amb les regles bàsiques, els programes mínims i la titulació contingudes en la 
normativa bàsica de l'Estat i de desenvolupament de la Generalitat de Catalunya;  

 
L’article 296 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 

del personal al servei de les entitats locals senyala que el personal laboral no 
permanent és seleccionat mitjançant convocatòria pública i pel sistema de concurs, 
excepte en els casos de màxima urgència; que l'ens local pot convocar un únic concurs 
anual, on s'haurà d'establir l'ordre de preferència per proveir les vacants que es 
produeixin durant l'any;  

 
L’article 125 del 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 disposa que el personal contractat laboral temporal serà 
seleccionat mitjançant convocatòria pública que garanteixi els principis enunciats en 
els arts. 23.1 i 103.3 de la Constitució i que, excepcionalment per causa d'urgència 
apreciada per l'Administració, es pot contractar personal laboral temporal directament, 
sense necessitat de convocatòria, però que, a aquests efectes, el govern pot regular 
per reglament una borsa de personal per prestar serveis amb caràcter temporal per 
als casos de màxima urgència. 

 
L’article 103 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local 

disposa que el personal laboral serà seleccionat per la mateixa corporació atenint, en 
tot cas, al que disposa l'art. 91 i amb el màxim respecte al principi d'igualtat 
d'oportunitats de tots els reuneixin els requisits exigits. 

 
En matèria laboral s’ha d’esmentar: 
- Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei de l’Estatut dels Treballadors.  
- Reial Decret 1659/1998, de 24 de juliol, que desenvolupa l’article 8 apartat 5 de la 

Llei de l’Estatut dels treballadors, en matèria d’informació al treballador sobre els 
elements essencials del contracte de treball.  

- Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 15 
de l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de duració determinada.  

- Reial Decret 1424/2002, de 27 de desembre, pel qual es regula la comunicació 
del contingut dels contractes de treball i de les seves còpies bàsiques als serveis 
públics d'ocupació, i l'ús de mitjans telemàtics en relació amb aquella.  

 
Vista la diligència d’informe favorable del Secretari de la Corporació a l’adopció del 

present Decret que consta al peu de la resolució, 
 
Per allò exposat aquesta Alcaldia Presidència, a proposta de la Regidora de 

Coordinació General, Recursos Humans i Serveis Socials Bàsics, i en exercici de les 
competències que té atribuïdes per la legislació de règim local vigent, 
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Decreta: 
Primer. Aprovar les bases del procediment selectiu d’accés a la Borsa de Treball 

Temporal d’Auxiliars Administratius Laborals. 
 

Segon. Convocar-lo mitjançant la publicació dels edictes pertinents al BOP, al 
DOGC, al Tauler d’Anuncis i al Web Municipal. 

Bases del Procediment Selectiu per a la Formació d’una Borsa de 
Treball Temporal d’Auxiliars Administratius Laborals 

1. Objecte de la convocatòria 

1. Aquesta convocatòria té per objecte la formació d’una Borsa de Treball Temporal 
d’Auxiliars Administratius Laborals, per cobrir les vacants temporals que es 
produeixin en aquest col·lectiu professional. 

2. La modalitat del contracte és temporal per substitució del titular regulada en l'article 
15.1.c) del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial 
decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. 

3. El règim de dedicació (jornada) i retribucions,  serà el que estableixi el lloc de treball 
que s’hagi de cobrir temporalment. 

4. L’horari serà el que disposi l’Alcalde o la Regidora Delegada de Coordinació 
General, Recursos Humans, Serveis Socials Bàsics en funció de les necessitats 
del servei. 

5. Categoria laboral: Auxiliar Administratiu. 
6. Subgrup assimilat: C2. 
7. Procés de selecció: concurs-oposició lliure. 
8. Les tasques a desenvolupar en el lloc de treball seran administratives de tràmit i 

col·laboració; emplenament d’impresos i models d’informes, resolucions, actes, 
acords i altres documents administratius; elaboració de registres i bases de dades 
informàtics, mecanografia; despatx de correspondència; càlcul senzill; maneig de 
màquines d’oficina; arxiu de documents; atenció al públic; notificacions ordinàries 
i electròniques; registre d’entrades i sortides; atenció telefònica; escaneig; 
fotocòpies; gestió d’agendes; control d’accessos i similars. 

2. Requisits dels aspirants 

1. Tenir la ciutadania europea. 
2. Haver complert 16 anys d'edat. 
3. Estar en possessió del títol acadèmic de batxillerat elemental, de formació 

professional de primer grau, d'educació general bàsica, de graduat en 
ensenyament secundari obligatori (ESO), de tècnic (LOGSE), o equivalent, o 
qualsevol altre de nivell superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal 
disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 

4. No patir cap malaltia ni estar afectat/da per cap limitació física o psíquica que sigui 
incompatible o impedeixi exercir les funcions pròpies del lloc a proveir. 

5. Document que acrediti el coneixement de català mitjançant: 
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5.1. El corresponent certificat emès per la Direcció General de Política Lingüística 
o equivalent. Les equivalències s'especifiquen a l'Ordre PRE/228/2004, de 21 
de juny, sobre títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de 
coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 
4168, de 6 de juliol de 2004) modificada per l'Ordre VCP/13/2007, de 24 de 
gener (DOGC núm. 4811, de 31 de gener de 2007) i per l'Ordre VCP/17/2008, 
de 14 de gener (DOGC núm. 5057, de 28 de gener de 2008).  

5.2. Documentació que acrediti que la persona aspirant ha participat i obtingut 
plaça en processos anteriors de selecció o provisió (concurs o lliure 
designació) de personal per accedir a l'Administració local o a l'Administració 
de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una prova de 
català del mateix nivell o superior. Les persones aspirants podran efectuar 
aquesta acreditació documental durant el termini de presentació de sol·licituds, 
ja sigui annexant-la directament en el moment de tramitar la inscripció, fins a 
set dies naturals previs a la data de realització de la prova o bé el mateix dia 
de la prova de coneixements de la llengua catalana (abans que aquesta 
comenci), aportant la corresponent fotocòpia.  

5.3. Fotocòpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat 
de coneixements de llengua catalana de nivell C de la Secretaria de Política 
Lingüística, o equivalent.  

5.4. Les persones aspirants que no tinguin el certificat de nivell C, seran 
convocades mitjançant la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es per tal 
de realitzar una prova específica de català adequada a aquest nivell, que tindrà 
una durada de 1.30 hores aproximadament i es qualificarà com a apte/a o no 
apte/a. Per a aquesta prova es comptarà amb l'assistència tècnica d’assessors 
experts. Els/les aspirants que no superin la prova restaran exclosos/es del 
procés selectiu i així seran declarats/des a la llista definitiva d'admesos/es i 
exclosos/es. 

6. No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat/da 
del servei de qualsevol administració pública.  

7. No concórrer en cap causa d'incompatibilitat, d'acord amb el que estableix la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, de la Generalitat de Catalunya i la Llei 53/1984, de 
26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques.  

8. Les persones aspirants seleccionades per formar part d'aquesta borsa hauran 
d'acreditar documentalment, abans de ser contractades/nomenades, els requisits 
assenyalats en aquestes Bases específiques d'aquesta convocatòria i els mèrits 
al·legats en la fase de concurs, mitjançant la presentació dels documents i 
certificacions originals. La formalització del contracte/nomenament restarà 
condicionada a l'acompliment de la totalitat dels requisits formals de la 
convocatòria.  

3. Presentació de sol・licituds 
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1. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu, juntament amb els 
documents acreditatius dels mèrits, s'han de presentar al Registre General de 
l'Ajuntament mitjançant instància normalitzada;  

2. El termini de presentació d’instàncies finalitzarà dins els vint naturals següents a la 
data de la publicació de la convocatòria en el BOP o el DOG.  

3. Els/les aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i 
cadascun dels requisits exigits en aquestes bases. 

4. Per ser admès/sa a les proves selectives, els/les aspirants han d'adjuntar a la 
sol·licitud: 
4.1. Fotocòpia compulsada del DNI, NIE o passaport vigent. 
4.2. Currículum Vítae amb fotografia que haurà de contenir: 

4.2.1. Les dades de contacte 
4.2.2. Les dades que s’hagin de valorar. 
4.2.3. La formació amb detall cronològic i hores de cada curs. 
4.2.4. El detall de les tasques efectuades en cada lloc de treball i dates 

concretes. 
4.3. Fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica exigida o justificant d'haver 

efectuat el pagament dels drets per a la seva obtenció.  
4.4. Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa del nivell de suficiència 

de català (nivell C). 
4.5. Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin per a la 

fase de concurs. 
4.5.1. L’experiència professional s’haurà d’acreditar amb la presentació de 

l'informe de vida laboral expedit per la Seguretat Social conjuntament amb 
documents que acreditin les funcions desenvolupades (contractes, 
nòmines, etc.).  

4.5.2. En el cas de treballs realitzats a l’Administració Pública, serà suficient el 
certificat de serveis prestats expedit per cada Administració on s'hagi 
desenvolupat la feina, amb indicació expressa de. 

4.5.2.1. Categoria professional desenvolupada 
4.5.2.2. Funcions 
4.5.2.3. Període de temps 
4.5.2.4. Règim de dedicació. 

5. Si alguna de les sol・licituds té algun defecte esmenable, aquesta circumstància 

es comunicarà a la persona interessada per tal que l’esmeni en el termini de cinc 
dies naturals. 

6. La documentació que s'adjunti haurà d'estar numerada segons l'ordre en que es 
relacioni a la instància que l'acompanya. 

7. Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de 
caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a 
la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent. Amb 
la presentació de la seva sol·licitud consenten en el tractament de les seves dades 
personals per a la finalitat indicada. S'informa que poden exercir en qualsevol 
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moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per escrit 
al Registre General de l'Ajuntament 

4. Procés de selecció 

El procés de selecció es basarà en les següents fases: 
1. FASE DE CONCURS. VALORACIÓ DE MÈRITS. 

1.1. La fase de concurs serà prèvia a la d'oposició, no tindrà caràcter eliminatori ni 
podrà tenir-se en compte per a superar les proves de la fase d'oposició. 

1.2. Consistirà en la valoració dels mèrits al·legats per les persones candidates en 
el currículum i provats.  

1.3. Cal que amb la sol·licitud es presenti una relació dels mèrits al·legats així com 
els justificants acreditatius d'aquests mèrits.  

1.4. Les fotocòpies de la documentació acreditativa no cal que siguin compulsades. 
Tota aquesta documentació s'ha de presentar dins del termini de presentació 
de sol·licituds. En cas contrari, no serà valorada pel tribunal.  

1.5. Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats.  
1.6. Es podrà sol·licitar altres documents que l'òrgan de selecció consideri 

necessaris per a la correcta valoració del mèrits al·legats.  
1.7. Els mèrits al·legats i provats, es valoraran segons el barem següent:  
1.8. Experiència professional:  

1.8.1. La puntuació màxima assolible en concepte d’experiència professional 
serà de tres punts i es valorarà de la forma següent: 

1.8.1.1. Per serveis efectius prestats, a l’Administració Pública, realitzant 
funcions pròpies de la branca administrativa, a raó de 0,25 punts per 
any de servei.  

1.8.1.2. Per experiència professional en el sector privat, en funcions 
relacionades amb la branca administrativa, a raó de 0,20 punts per 
any de servei.  

1.8.2. En cas de superposar-se temporalment situacions d'exercici professional 
contemplades en més d'un supòsit dels que consten en els apartats 
anteriors, només serà valorada aquella que representi una puntuació 
superior per a la persona concursant.  

1.9. Formació:  
1.9.1. La puntuació màxima assolible en concepte de formació serà de dos 

punts i es valorarà segons el següent barem: 
1.9.1.1. Per titulacions acadèmiques superiors a l'exigida a la 

convocatòria, fins a 1,50 punts: 
1.9.1.1.1. Diplomat/da universitari/a: 1 punt. 
1.9.1.1.2. Llicenciat/da universitari/a o grau: 1,50 punts. Només es tindrà 

en compte la titulació de nivell superior.  
1.9.1.2. Per la realització de cursos, seminaris i jornades de 

perfeccionament i especialització, que tinguin relació directa amb el 
lloc de treball i les funcions a desenvolupar, impartits per centres 
reconeguts oficialment, a raó de 0,01 punts per hora lectiva fins a un 
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màxim de 2 punts. En el cas que no constin les hores lectives, es 
valorarà amb 0,04 punts per curs.  

1.9.1.3. Per cursos de formació d'informàtica a nivell d'usuari, realitzats a 
partir de l'any 2000, a raó de 0,01 punts per hora lectiva fins a un 
màxim de 1 punt. En el cas que no constin les hores lectives, es 
valorarà amb 0,04 punts per curs. 

1.9.2. Es consideraran centres oficials les universitats, els col·legis 
professionals, les federacions i associacions de municipis, les 
administracions públiques i els seus ens instrumentals (per exemple: 
escola d'administració pública i escoles oficials, instituts, agències i 
patronats).  

1.9.3. En cap cas es puntuaran dintre d'aquest apartat els cursos pertanyents 
a una carrera universitària, cursos de doctorat, cursos derivats de 
processos selectius, promoció interna i plans d'ocupació.  

1.9.4. Mèrits complementaris: Es deixa a la lliure consideració de l'òrgan de 
selecció l'apreciació d'altres mèrits que consideri rellevants, que hagin 
estat degudament al·legats per les persones candidates i/o no hagin tingut 
cabuda en els apartats anteriors, fins a un màxim d'1,5 punts en total 

2. FASE DE PROVES DE CONEIXEMENTS I CAPACITATS.  
2.1. Les proves d'aquesta fase són obligatòries i eliminatòries. 
2.2. Prova de llengua catalana (només en cas que no s’hagi acreditat el Nivell C). 

Aquesta prova es qualificarà com a APTE/A o NO APTE/A essent, per tant, de 
caràcter eliminatori. 

2.3. Examen oral:  
2.3.1. Consistirà en exposar oralment davant el tribunal cinc temes escollits a 

l’atzar del temari d’aquesta convocatòria. 
2.3.2. El temps per realitzar la prova no podrà ser superior a una hora. 
2.3.3. Abans de començar l’examen, l’aspirant disposarà d’un màxim de deu 

minuts per redactar un guió o esquema manuscrit de la seva exposició. 
2.3.4. La prova es puntuarà de cero a deu punts. 
2.3.5. Els aspirants que obtinguin una nota inferior a cinc punts seran declarats 

NO APTES i exclosos del procés selectiu. 
2.4. Prova pràctica: 

2.4.1. El tribunal qualificador proposarà un supòsit pràctic sobre les tasques a 
desenvolupar i la feina d’auxiliar administratiu.  

2.4.2. Els aspirants disposaran d'un temps màxim d'una hora per a la realització 
d'aquest examen.  

2.4.3. La prova es puntuarà de cero a deu punts. 
2.4.4. Els aspirants que obtinguin una nota inferior a cinc punts seran declarats 

NO APTES i exclosos del procés selectiu.  
2.4.5. Els aspirants hauran de donar lectura de la prova davant del tribunal, si 

aquest així ho acorda 

5. Admissió dels aspirants i procés de selecció 
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1. Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, s’iniciarà el procés de selecció, 
fent-se pública en el Taulell d’Anuncis de l'Ajuntament de Moià i a la Web municipal, 
la Resolució de la Presidència de la Corporació aprovant la relació provisional 
d'aspirants admesos i exclosos, el nomenament del tribunal i el dia, l'hora i el lloc 
de l'inici de les proves que s'han de realitzar. 

2. Els membres del Tribunal qualificador s'abstindran o podran ser recusats per 
alguna de les causes previstes en els articles 23 i 24 de la llei 40/2015, de règim 
jurídic del sector públic. 

6. Òrgan de selecció 

1. L'òrgan de selecció de la convocatòria estarà format per un/a president/a, tres 
vocals i un/a secretari/ària designats per l’Alcalde. De conformitat amb els criteris 
de l'article 60 del Real 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 es preservarà la paritat 
entre homes i dones en la seva composició. 

2. La composició nominal de l'òrgan de selecció serà oportunament publicada amb 
caràcter previ a l'inici de la fase selectiva.  

3. A més dels membres que formen part de l'òrgan de selecció, a les sessions que 
s'estableixin hi podran assistir, amb veu però sense vot, un observador designat 
conjuntament pel Delegat de Personal Funcionari i el Comitè d’Empresa. Aquest 
observador tindrà accés, si ho vol, als expedients de qualificació de les persones 
aspirants, i podrà sol·licitar que les seves observacions constin en les actes de les 
sessions corresponents.  La designació de l’observador s'efectuarà amb caràcter 
previ a la realització de les proves. 

4. El tribunal podrà comptar amb l'assistència d'un/a professional extern que 
l'assessori en el desenvolupament i la valoració de les proves.  

5. L'òrgan de selecció no es podrà constituir ni podrà actuar sense l'assistència de 
més de la meitat dels membres, ja siguin titulars o suplents, i les decisions s'hauran 
d'adoptar per majoria. Sempre serà necessària la presència de la presidència i la 
secretaria.  

6. Quan concorrin les circumstàncies previstes en l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, els/les membres de l'òrgan de selecció 
hauran d'abstenir-se d'intervenir-hi i hauran de notificar-ho a l'autoritat que 
convoqui, i els/les aspirants podran recusar-los, d'acord amb l'article 24 de la 
mateixa Llei. 

7. La composició del Tribunal s'ha d'ajustar al principi d'especialitat i totes les 
persones membres vocals han de tenir una titulació igual o superior a l'exigida per 
a l’accés a la Borsa que es convoca. 

8. El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de com a mínim de 
la meitat dels seus membres, i sempre és necessària la presència del/de la 
president/a i del/de la secretari/a.  

9. Les decisions s'han adoptar per majoria de vots de les persones presents i en cas 
d'empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a president/a 

10. L'òrgan de selecció utilitzarà els mitjans electrònics en les seves comunicacions i 
notificacions de manera sistemàtica.  
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7. Llista d’aprovats/des i presentació de documents 

Un cop finalitzada la qualificació dels aspirants, el Tribunal farà pública en el Tauler 
d’Anuncis de l’Ajuntament i al Web Municipal, la relació d’aprovats per ordre de 
puntuació final. 

8. Funcionament de la borsa de treball 

1. L'oferiment de llocs de treball vacants o substitucions a les persones que 
conformen la Borsa de Treballs'efectuarà en funció de les necessitats que es vagin 
produint i per rigorós ordre de posició en la relació de la borsa.  

2. La crida dels seus integrants per proposar-los la contractació o el nomenament 
interí es realitzarà mitjançant l'enviament d'una notificació electrònica i mitjançant 
avis telefònic al número indicat en la sol·licitud.  

3. Es realitzaran un màxim de tres trucades telefòniques.  
4. En cas que la persona cridada no sigui localitzada o no es posi en contacte amb 

Recursos Humans d'aquesta Corporació dins del dia hàbil següent, es cridarà la 
persona següent de la llista de la borsa de treball.  

5. L’aspirant que no s’incorpori al lloc de treball dins el termini ordenat pel requeriment 
o declini la contractació oferta, es mantindrà a la Borsa però serà degradat a 
l’última posició de l’ordre de precedència de futures contractacions. 

6. Els integrants de la Borsa hauran de vetllar per l'actualització permanent de la 
documentació i del número de telèfon de contacte que consti al Departament de 
Recursos Humans de l'Ajuntamen.  

7. Un cop inscrit en la Borsa, cap participant serà exclòs, llevat que concorrin causes 
objectives que justifiquin aquesta exclusió.  

8. Seran motius d'exclusió de la borsa de treball:  
8.1. La renúncia expressa de la persona candidata a formar part de la borsa de 

treball.  
8.2. La no-superació del període de prova en la contractació laboral.  
8.3. La renúncia voluntària al contracte durant la seva vigència. 
8.4. La declaració falsa, per part de l'aspirant, dels mèrits i requisits de participació 

en aquesta convocatòria. 
8.5. La resolució d'un expedient disciplinari amb sanció ferma.  
8.6. La no-presentació, amb el requeriment previ, de la documentació acreditativa 

exigida per fer el nomenament o contracte.  
8.7. La pèrdua de les condicions per ser nomenat o contractat per l'Administració 

pública.  
8.8. Quan existeixi una impossibilitat reiterada (tres ocasions diferents) de 

contactar amb la persona candidata.  
8.9. L’acomiadament disciplinari. 

9. La Borsa tindrà una vigència de dos anys des de la data de formalització del primer 
contracte. 

9. Contractació o Nomenament i Presentació de Documents 
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1. Les persones de la borsa cridades seran contractades en règim laboral mitjançant 
contractes de treball de durada determinada pel temps que requereixi la causa que 
ho motiva. 

2. La persona cridada haurà d'incorporar-se de forma immediata. En cas de no ser 
possible, s'actuarà d'acord amb el que preveu la base anterior i serà cridada la 
següent persona per ordre de llista.  

3. Abans de procedir a la formalització del contracte, la persona que s'hagi 
d'incorporat haurà de presentar la documentació següent:  
3.1. Document nacional d'identitat.  
3.2. Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit i dels mèrits al·legats. 
3.3. 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.  

3.4. Declaració de compatibilitat de 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.  

4. Un cop finalitzat el contracte de treball, els superiors jeràrquics de la persona 
contractada poden emetre, si escau, un informe desfavorable que acrediti 
motivadament el rendiment insuficient de la persona contractada.  

5. 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 quedi exclosa de la Borsa de Treball.  

10.  Incidències 

L'òrgan de selecció resta facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre 
els acords necessaris per al bon desenvolupament del procés selectiu, en tot allò no 
previst en les presents bases, sempre respectant la legislació vigent en aquesta 
matèria. 

11. Període de prova 

Els/les aspirants contractats restaran en període de prova per un termini de dos 
mesos. Durant aquest període el contracte podrà ser rescindit per qualsevol de les 
dues parts, sense necessitat de justificació. 

12. Preavís de l’empleat/da 

1. Els/les empleats contractats en el marc d’aquesta Borsa de Treball que causin 
baixa voluntària, hauran d’avisar a l’Ajuntament amb un termini de 15 dies naturals 
i passaran a l’última posició de la borsa de treball.  

2. Si no es realitza aquest preavís o es realitza extemporàniament es descomptarà la 
part proporcional corresponent de la quitança a percebre. 

13. Règim d’impugnacions i al·legacions 

1. Per impugnar la present convocatòria, les bases reguladores d’aquest procés 
selectiu i les llistes d’admissió i exclusió d’aspirants i d’aprovats i suspesos es pot 
d’interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenció 
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Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de la data de 
notificació o publicació de l’acord corresponent. 

2. També es pot interposar recurs de reposició potestatiu davant l’Alcalde en el 
termini d’un mes a comptar de la data de notificació o publicació de l’acord. 

3. Contra els actes de tràmit de l’òrgan seleccionador que decideixin directament o 
indirectament el fons de l’assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar 
en el procés selectiu, que produeixen indefensió o perjudici irreparable de drets i 
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada 
davant l’Alcalde de la Corporació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la publicació o notificació de la resolució. 

4. Contra els actes de tràmit de l’òrgan seleccionador no inclosos en el punt anterior, 
al llarg del procés selectiu, els/les aspirants poden formular totes les al·legacions 
que estimin pertinents davant del tribunal del procediment selectiu. 

5. El tribunal està facultat per resoldre els dubtes i les discrepàncies que s'originin 
durant el desenvolupament del procés de selecció. 

14. Temari 

1. Drets i Deures Fonamentals i Llibertats Públiques Individuals i Col·lectives. La 
Carta de les Nacions Unides de 1945. Pactes de les Nacions Unides sobre Drets 
Civils i Polítics i sobre Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1966. 

2. El Règim Polític Espanyol de 1978. L’Estatut de Catalunya de 2006. La Sentència 
del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya de 2010. El Referèndum 
de l’1 d’octubre de 2017. Dissolució dels Poder Legislatiu i Executiu Catalans. 

3. L’Administració pública. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic.  

4. L’Administració territorial i institucional. Els organismes públics. Els organismes 
autònoms i les entitats públiques empresarials. Les societats mercantils.  

5. L’ordenament jurídic administratiu: La Llei. Les seves classes. Els tractats 
internacionals. El reglament: concepte i classes. La potestat reglamentaria. 
Procediment d’elaboració. Límits. El control de la potestat reglamentària.  

6. L’acte administratiu: Concepte, elements, classes, requisits i motivació.  
7. L’eficiència dels actes administratius. El principi d’autotutela declarativa: 

Condicions. Pràctica de les notificacions en paper i a través dels mitjans 
electrònics. La notificació infructuosa. La publicació. La demora i retroactivitat de 
l’eficàcia.  

8. La invalidesa de l’acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. 
El principi de conservació de l’acte administratiu. La revisió dels actes i disposicions 
per la pròpia administració. L’acció de nul·litat, procediment i límits. La declaració 
de lesivitat. La revocació d’actes. La rectificació d’errors materials i de fet.  

9. Disposicions generals sobre els procediments administratiu i les normes 
reguladores dels diferents procediments. Les classes d’interessats en el 
procediment. Drets de les persones administrades.  

10. La iniciació del procediment: Classes, esmenes i millores de sol·licituds. 
Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Declaració responsable i 
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comunicació. Els registres administratius. Terminis: Còmput, ampliació i tramitació 
d’urgència. L’ordenació. La instrucció: Intervenció de les persones interessades, 
proves i informes.  

11. Finalització del procediment. L’obligació de resoldre. Contingut de la resolució 
expressa. Principis de congruència i no agravació de la situació inicial. 
L’acabament convencional. La falta de resolució expressa i règim del silenci 
administratiu. El desistiment i la renúncia. La caducitat. Tramitació simplificada del 
procediment administratiu comú.  

12. Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs 
administratiu. Regles generals de tramitació dels recursos administratius. Classes 
de recursos. Procediments substitutius dels recursos administratius: conciliació, 
mediació i arbitratge. 

13. La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l’exercici de la potestat 
sancionadora. El procediment sancionador i les seves garanties. Mesures 
sancionadores administratives. Especial referència a la potestat sancionadora 
local. 

14. Les formes d’activitats de les entitats locals. La intervenció administrativa local en 
l’activitat privada. Les llicències i autoritzacions administratives: Classes. L’activitat 
de foment en l’esfera local.  

15. El règim local: Significat i evolució històrica. L’Administració Local a la Constitució. 
El principi d’autonomia local i el significat, contingut i límit. Les competències 
municipals.  

16. Les fonts del dret local. Regulació bàsica de l’Estat i normativa de les comunitats 
autònomes en matèria de règim local. La incidència de la legislació sectorial sobre 
el règim local.  

17. El municipi: Concepte i elements. El terme municipal. Alteració del terme municipal. 
Legislació bàsica i legislació autonòmica. La població municipal. El Padró 
d’habitants. L’Estatut del veïnat. Drets dels estrangers. 

18. L’organització municipal. Òrgans necessaris. Òrgans complementaris. Els grups 
polítics. La participació veïnal en la gestió municipal. El consell obert. Règims 
especials. 

19. La província com entitat local. Organització i competència. La cooperació 
municipal. Les relacions entre les comunitats autònomes i les diputacions 
provincials. Règim especial. Les illes: els consells i cabildos insulars. Legislació 
bàsica i legislació autonòmica. Entitats locals d’àmbit inferior al municipi. Les 
comarques. Les mancomunitats de municipis. Les àrees metropolitanes. 

20. Règim de sessions i acords dels òrgans de govern local. Actes, certificacions, 
comunicacions, notificacions i publicacions dels acords. El registre de documents. 

21. Les formes d’activitat de les entitats locals. La intervenció administrativa local en 
l’activitat privada. Les llicències i autoritzacions administratives: Classes. L’activitat 
de foment en l’esfera local.  

22. La iniciativa pública econòmica de les entitats locals i la reserva de serveis. El 
servei públic en les entitats locals. Les maneres de gestió. Especial referència a la 
concessió de serveis i a l’empresa pública local. El Consorci.  
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23. Els béns de les entitats locals. Classes. Béns de domini públic, Béns patrimonials. 
Prerrogatives i potestat de les entitats locals en relació amb els seus béns. Els 
béns comunals. L’inventari.  

24. L’expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causa. El procediment general. 
Garanties jurisdiccionals. La reversió expropiatòria. Tramitació d’urgència. 
Procediments especials.  

25. Règim urbanístic del sòl. Planejament territorial i urbanístic. Plans d’ordenació: 
Classes i règim jurídic. El patrimoni municipal del sòl i les àrees de reserva. 
Convenis urbanístics. 

26. Règim jurídic dels contractes del sector públic. Contractes administratius típics, 
especials i privats. Requisits dels contractes.  

27. L’administració contractant: Ens inclosos i exclosos de l’àmbit de la Llei de 
contractes del sector públic; òrgans de contractació. El contractista: Capacitat, 
solvència, prohibicions, classificacions. 

28. La Llei General de Subvencions i la normativa de desenvolupament: Principis 
Generals, Beneficiaris, Procediment de concessió i gestió de les subvencions. 

29. La Llei General de Subvencions i la normativa de desenvolupament: 
Reintegrament de les subvencions, Control financer, Infraccions i sancions 
administratives en matèria de subvencions.  

30. El personal al Servei de les entitats locals: Classes i règim jurídic. La gestió dels 
recursos humans. Instruments de la planificació de recursos humans. Selecció, 
formació i avaluació de recursos humans. Prevenció de riscos laborals.  

31. El dret financer: concepte i contingut. El dret financer com ordenament de la 
Hisenda pública. El dret financer en l’Ordenament jurídic.  

32. Els principis constitucionals del dret financer. Principis relatius als ingressos 
públics: legalitat i reserva de la Llei, generalitat, capacitat econòmica, igualtat, 
progressivitat i no-confiscatorietat. Principis relatius a la despesa pública: Legalitat 
i equitat, eficàcia, eficiència i economia en la programació i execució de la despesa 
pública 

33. Aplicació del dret financer. Eficàcia de les normes en el temps. La retroactivitat de 
les normes tributàries. La interpretació de les normes financeres. Tema 35. Els 
diferents nivells de la Hisenda pública. Distribució de competències i models de 
finançament.  

34. Les Hisendes locals a Espanya: Principis constitucionals. El règim jurídic de les 
hisendes locals. Incidència estatal i autonòmica en l’autonomia financera local. La 
coordinació de les Hisendes estatal, autonòmica i local.  

35. Tributs locals. Els Impostos Locals.  
36. El Pressupost General de les entitats locals: Concepte i contingut. Especial 

referència a les bases d’execució del pressupost. L’elaboració i aprovació del 
Pressupost General. La pròrroga pressupostària. La liquidació del Pressupost. 

37. El control intern de l’activitat econòmica – financera de les entitats locals i els seus 
ens dependents. La funció interventora: Àmbit, objectiu i modalitats. Especial 
referència a les objeccions. 
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38. El control extern de l’activitat econòmica – financera del sector públic local. La 
fiscalització de les entitats locals pel Tribunal de Comptes i els òrgans de control 
extern de les comunitats autònomes. Les relacions del Tribunal de comptes i els 
òrgans de control de les comunitats autònomes.  

39. L’ arxiu. Definició i funció de l’ arxiu a l’ Administració. Ordenació dels documents. 
Ordenació numèrica, cronològica i alfabètica.  

40. La Web Municipal. El portal de Tràmits Telemàtics. El Portal de Transparència. El 
Perfil del Contractant. El Taulell d’Edictes. 

 
L’Alcalde, Dionís Guiteras Rubio. 
En dono fe i ho informo favorablement, el Secretari, Miquel Colom i Canal. 
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