Primer.- Avocar la competència per aquest acte per aprovar amb caràcter d’urgència,
les bases reguladores del procés selectiu que té per objecte constituir una borsa de
personal per possibles nomenaments interins de la categoria de tècnics
d’administració general (A1 – CD 22), i tramitació, amb caràcter d’urgència, de la
convocatòria.
Segon.- La selecció i constitució de la borsa de treball es farà d’acord amb les bases
que s’aproven mitjançant la present resolució, que regulen un procediment d’oposició
lliure.
Tercer.- Fer pública la convocatòria de selecció de personal mitjançant un anunci al
BOP i a l’E-tauler. Dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la publicació en
el BOP qualsevol interessat podrà presentar la sol.licitud per participar en el
procediment selectiu.
Quart.- Sotmetre les bases i la convocatòria a informació pública pel termini de 10
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació en el BOP i en el DOGC.
Qualsevol interessat podrà al·legar o presentar reclamacions. En cas que es presentin
al·legacions el procediment quedarà suspès fins a la seva resolució expressa. En cas
que no es presentin, les bases quedaran definitivament aprovades i es procedirà a
continuar amb el procediment de selecció.
Cinquè.- Autoritzar i disposar la despesa d’un màxim de 7.000,00 euros a càrrec de
les aplicacions pressupostaries 920- 12000 i 920- 16000
BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A CONSTITUIR UNA
BORSA DE PERSONAL PER POSSIBLES NOMENAMENTS INTERINS DE LA
CATEGORIA DE TÈCNICS D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (A1)
Primera. Objecte
L’objecte de les presents bases és regular el procés selectiu que ha de regir la
convocatòria mitjançant oposició lliure per la constitució d’una borsa de treball, per a
cobrir necessitats temporals de personal funcionari que es puguin produir a
l’Ajuntament de Breda, en relació amb la categoria superior de Tècnic d’Administració
General, grup de classificació A1.
Segona. Característiques del lloc de treball
1.- Denominació: Tècnic d’Administració General (TAG)
2.- Grup de classificació a efectes retributius: A1
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Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 24 de setembre de 2020, s’ha adoptat la següent
Resolució:

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Ajuntament de Breda
Edicte sobre bases i convocatòria de procediment de selecció de personal.

- Planificar, dirigir, executar, si s’escau, i avaluar accions, programes i projectes del
seu àmbit funcional i unitat organitzativa.
- Coordinar i/o elaborar informes, propostes, estudis i altra documentació
especialitzada relativa a les matèries del seu àmbit.
- Prestar assessorament jurídic administratiu genèric tant en la tramitació d'expedients,
resolucions, procediments, nous circuits, etc., propis de les tasques encomanades al
departament com en la determinació dels mateixos.
- Supervisar l'actualització de bases de dades sobre legislació i jurisprudència i facilitar
la informació que sigui requerida.
- Redactar concessions administratives, convenis i contractes d'interès municipal.
- Fer el seguiment dels recursos contenciosos-administratius interposats contra els
acords municipals o interposats per l’Ajuntament contra actes d’altres administracions
públiques.
- Redactar i preparar oficis de resposta a tots aquells requeriments procedents dels
jutjats i d'altres administracions.
- Elaborar les propostes de resolució dels recursos i reclamacions administratives.
- Instruir i tramitar els expedients propis de l’àrea.
- Gestionar l’àrea de Recursos Humans.
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els
equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica
i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria
de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i
confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada
la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.
- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes
Tercera. Condicions dels/de les aspirants.
Per prendre part en les proves de selecció, els/les aspirants hauran de reunir totes i
cadascuna de les condicions o requisits següents, que hauran de complir-se l’últim dia
de presentació de sol·licituds:
a) Ser ciutadà espanyol, d’acord amb les lleis vigents, o bé
-Ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea.
-Ser cònjuge d’un ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea sempre que no es
trobi separat de dret.
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4.- Funcions: Les corresponents al lloc de treball al qual s’hagin d’adscriure, que
bàsicament són les següents:

Butlletí Oficial de la Província de Girona

3.- Retribució: La corresponent al lloc de treball al qual s’hagin d’adscriure, que es
correspon amb un complement de destí 22 (553,29 €/mensuals) i un complement
específic de 527,59 €/mensuals per catorze pagues. Retribució en còmput anual
aprox.: 31.060,00 euros.

Els/les aspirants d'altres estats hauran d'estar en possessió de qualsevol dels
següents títols acadèmics o en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el
període de presentació de casos:
Llicenciat o títol universitari de grau, previst en el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic
de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per a
l'entrada en els òrgans o escales classificades en subgrup A1.
Els sol·licitants amb titulacions obtingudes a l'estranger han d'estar en possessió de la
corresponent credencial d'aprovació o, si escau, del corresponent certificat
d'equivalència.
d) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per al desenvolupament de les
funcions pròpies del lloc de treball a ocupar.
e) No haver estat separat/ada, per expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les
administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a
l’exercici de funcions públiques.
f) No trobar-se incurs/a en causes d’incapacitat o incompatibilitat assenyalades a la
legislació vigent sobre incompatibilitats de funcionaris al servei de les administracions
públiques.
g) Acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell C1 del Marc
europeu comú de referència (MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de
juny. Si no es poden acreditar aquests coneixements, es valoraran a partir d’una prova
específica de llengua catalana.
Quedaran exemptes d’acreditar aquests coneixements les persones que hagin
participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a
la mateixa administració, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix
nivell o superior, o que hagin superat la prova de català, del mateix nivell o superior, en
altres processos de la mateixa oferta pública d’ocupació.
Quarta. Inscripció i permanència en la borsa de treball
Quedaran incorporats a la borsa de treball els aspirants admesos en el present procés
selectiu que superi la puntuació mínima exigida a l’oposició.
L’oferiment de llocs de treball vacants o substitucions s’ha de fer, en funció de les
necessitats que es vagin produint, d’acord amb el número d’ordre assignat.
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c) Estar en possessió de la titulació que a continuació es relaciona o estar en
condicions d’obtenir-la en la data en què finalitzi el termini de presentació de
sol·licituds.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

b) Haver complert 16 anys el dia que acabi el termini de presentació de sol·licituds i no
superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

En cas que la persona cridada no sigui localitzada o no es posi en contacte amb el
departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Breda dins del dia hàbil
següent, es cridarà la persona següent de la llista de la borsa de treball.
Els integrants de la borsa de treball hauran de vetllar per l’actualització permanent de
l’adreça de correu electrònic o del número de telèfon de contacte que consti al
departament de Recursos Humans, mitjançant avisos de modificació de les dades
personals, que, si escau, s'hauran de realitzar per escrit.
Quan l’aspirant és cridat en temps i forma per l’Ajuntament, i aquest renuncia a la
proposta de nomenament es passarà a la crida de la següent persona de la llista,
sense que decaigui el seu dret a ser cridat en primera instància en cas d’una nova
necessitat.
No obstant, l’aspirant veurà decaigut el seu dret a ser cridat en l’ordre establert en la
borsa de treball quan es produeixin tres renuncies voluntàries a ocupar el lloc de
treball. En aquest cas, l’aspirant veurà modificat l'ordre inicial que tenia reconegut dins
de la borsa per passar a ocupar el darrer lloc dins de la borsa de treball establert a
efectes de prelació.
El rebuig a una oferta de treball en la que es proposi un nomenament no suposarà la
pèrdua del dret de crida preferent en cas que concorrin causes degudament
justificades (circumstàncies que posin en risc la salut si així ho acredita un informe
mèdic) que impossibilitin la incorporació immediata.
La borsa tindrà una vigència inicial de dos anys, no obstant es podrà prorrogar en cas
de necessitat fins el 31 de desembre de 2022, data en la qual decauran els drets de
les persones integrants a la borsa.
Cinquena. Presentació de sol·licituds
Les persones interessades en prendre part a les proves han de presentar una
instància, en la qual hauran de manifestar que coneixen i accepten aquestes bases i
reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per participar en el procés
selectiu.
Les instàncies, es dirigiran a l’Alcalde President i es presentaran al Registre general
d’aquest Ajuntament, o en qualsevol altra forma de les que estableix l’article 16 de la
Llei 39/2015, d ́1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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La crida dels integrants de la borsa de treball per proposar-los la contractació o
nomenament interí es realitzarà mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a
l'adreça de correu que l’aspirant hagi indicat a la seva sol·licitud de participació a la
convocatòria, i mitjançant una trucada telefònica al número indicat a la sol·licitud.
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Un cop inscrit a la borsa, cap aspirant en serà exclòs, a no ser que concorrin causes
objectives que justifiquin aquesta exclusió.

a) Electrònicament: en el registre electrònic de l’Ajuntament o en el registre electrònic
de les administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015,
d’1d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
b) Presencialment: al registre general d’entrada a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament de Breda, situat al c/ Nou de Breda.
-A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
- A les oficines d’assistència en matèria de registres.
Si s’opta per aquesta darrera opció, és a dir, si les sol·licituds es presenten en
qualsevol dels registres previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
aliens als de l’Ajuntament de Breda, caldrà trametre un correu electrònic a l’adreça
ajuntament@breda.cat dins del termini establert de presentació de sol·licitud per
formar part del procés selectiu, amb la indicació de les dades de la persona que ha
presentat la sol·licitud, la forma, el lloc i la data de presentació i les dades de contacte
del lloc on s’hagi presentat la sol·licitud.
La no comunicació complementària per aquest mitjà comportarà l’exclusió de l’aspirant
per raons organitzatives, ja que l’establiment de les persones admeses i excloses en
un procés selectiu s’ha de poder tramitar amb agilitat, principi que es podria veure
conculcat arran de la presentació per aquests mitjans establerts a la normativa de
procediment administratiu que suposés la rebuda de les sol·licituds transcorregut
sobradament el termini establert a aquests efectes.
A més, en el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, a part
d’enviar un correu electrònic a ajuntament@breda.cat comunicant l’enviament de la
sol·licitud per correus, s’haurà de fer en sobre obert per tal que la sol·licitud sigui
datada i segellada per l’oficina de correus abans de ser certificada.
Els aspirants hauran d’acreditar documentalment, dins del termini de presentació de
sol·licituds, els requisits per participar-hi establerts a la base tercera. Entre aquesta
documentació, en tot cas, haurà de constar:
 Fotocòpia del document nacional d’identitat o de la nacionalitat corresponent.
 Fotocòpia de la titulació exigida per participar a la convocatòria.
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Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la
sol·licitud en model oficial que està disponible a la pàgina web municipal
(www.breda.cat), pels següents mitjans:

Butlletí Oficial de la Província de Girona

El termini de presentació de sol·licituds començarà a comptar a partir de l’endemà de
la publicació de l’anunci de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província i serà de deu dies hàbils.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’Alcalde-President de la
Corporació dictarà resolució, en el termini màxim de tres dies, declarant aprovada la
llista d'admesos/es i exclosos/es.
Aquesta resolució assenyalarà les llistes certificades dels/de les aspirants admesos/es
i exclosos/es, la composició del tribunal, així com el dia, l'hora i el lloc de
començament de les proves.
S’indicarà, també, l’ordre d’actuació dels aspirants segons el sorteig públic celebrat
prèviament.
Aquesta resolució es publicarà al taulell d’anuncis de l’ajuntament (tauler electrònic Etauler), als efectes d’esmena d’errors, reclamacions, recursos i recusació dels
membres del tribunal.
En cas de presentació de reclamacions dins d’aquest termini, es procedirà de la mateix
forma que es disposa a la base cinquena.
Setena. Tribunal qualificador
Els òrgans de selecció seran col·legiats i la seva composició haurà d’ajustar-se als
principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a
la paritat entre dona i home (art.60.1 del RD 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).
No podran formar part d’aquest òrgan de selecció el personal d’elecció o designació
política, els funcionaris interins, ni el personal eventual.
La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, no podent ostentarse aquesta representació per compte de ningú.
El tribunal qualificador el designarà el President de la Corporació i tindrà la següent
composició:
President:
un tècnic superior de l’Administració local designat per l’Escola
d’Administració Pública.
Vocals: Dos empleats empleats públics amb titulació superior amb capacitació
suficient i adequada designats per l’Escola d’Administració Pública.
Actuarà com a secretari del tribunal, amb veu i sense vot, un empleat de la corporació.
En el cas que actuï com a secretari un dels vocals, tindrà veu i vot.
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Sisena. Admissió dels/de les aspirants
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 Acreditació del nivell C1 del Marc europeu comú de referència (MECR). En cas que
no es puguin acreditar els coneixements de la llengua, es podrà realitzar la prova de
coneixements prevista en les presents bases.

El tribunal no es podrà constituir ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels
seus membres, entre els quals han de ser necessàriament el president i el secretari.
Els empats seran decidits pel president amb un vot de qualitat.
Els vocals del tribunal hauran de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a
l’accés als llocs de treball objecte de convocatòria i el personal tècnic haurà de tenir la
idoneïtat necessària en relació als llocs a proveir.
En el cas que les persones aspirants no hagin acreditat prèviament el nivell de
coneixements de català exigit i a l’efecte del que preveu el Decret 161/2002, d ́11 de
juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i aranès en els processos de
selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques
de Catalunya, l’òrgan competent en matèria de política lingüística, a petició de la
Corporació, nomenarà una persona per tal que assessori el tribunal qualificador, la
qual actuarà amb veu i sense vot. Així mateix, el Tribunal pot sol·licitar
l'assessorament de persones expertes en matèria lingüística, les quals hauran de
col·laborar amb la persona nomenada per assessorar l’òrgan de selecció en la
valoració de la prova de coneixements de llengua catalana.
El Tribunal, en aquells casos que consideri pertinent, adaptarà els mitjans de
realització dels exercicis dels/de les aspirants discapacitats/des, de manera que
gaudeixin d’igualtat d’oportunitats respecte als/les altres aspirants, sempre que així ho
hagin indicat en la sol·licitud per prendre part en els corresponents processos
selectius. Amb aquesta finalitat, podran demanar un informe sobre la sol·licitud
d'adaptació als equips de valoració multiprofessional.
El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o les discrepàncies que s’originin durant
el desenvolupament del procés de selecció.
Els membres dels tribunals qualificadors o òrgans tècnics de selecció hauran
d'observar l ́oportuna confidencialitat i el secret professional en tot el que fa referència
a les qüestions tractades en les reunions que se celebrin.
Vuitena. Desenvolupament del procés selectiu
El procediment de selecció és el d’oposició lliure.
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Es designarà el mateix nombre de suplents que de titulars i actuaran els uns o els
altres indistintament. El Tribunal podrà disposar la incorporació a les seves tasques
d'assessors/especialistes, que actuaran amb veu però sense vot, per a totes o algunes
de les proves.
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Podrà assistir amb veu però sense vot, un observador designat a proposta dels
representants dels treballadors, sens perjudici que hagi d’actuar a títol individual, i en
cap cas en representació de l’òrgan que l’ha proposat.

Com a excepció es valoraran amb la qualificació d'apte o no apte les següents proves:
la de llengua catalana i, si s'hagués de realitzar també, la de llengua castellana.
Quedaran exempts de realitzar la prova de català els aspirants que aportin certificat
del nivell corresponent.
La prova de llengua castellana serà obligatòria només per a les persones aspirants
que no tinguin la nacionalitat espanyola. N’estaran exempts les persones aspirants que
hagin acreditat que han cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat
espanyol; o bé que estan en possessió del Diploma de nivell superior d’espanyol que
estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o que han superat totes les
proves adreçades a la seva obtenció, o els qui disposin del Certificat d’aptitud en
espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.
La prova de l'entrevista que es realitzarà als opositors que hagin superat totes les
proves anteriors.
A l’entrevista es podran preguntar aspectes que el Tribunal consideri oportuns en
relació al seu currículum i trajectòria professional i comprovacions de caràcter pràctic.
La qualificació dels aspirants a cada exercici serà igual a la suma de les puntuacions
donades pels membres del tribunal assistents, dividida pel nombre d'aquests.
La puntuació definitiva en la fase d'oposició vindrà determinada per la suma de les
puntuacions obtingudes en totes les proves, inclosa l’entrevista.
Els opositors seran cridats per a cada exercici en crida única i seran exclosos aquells
que no compareguin, llevat dels casos degudament justificats i apreciats lliurement pel
Tribunal.
En qualsevol moment del procés selectiu els aspirants podran ser requerits pels
membres del tribunal amb la finalitat d'acreditar la seva identitat.
Novena. Llista d’aprovats/des i presentació de documents
Un cop finalitzada la qualificació dels aspirants, el Tribunal farà pública en el tauler
d'edictes de la Corporació la relació d'aprovats/des per ordre de puntuació final.
En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc, a l’aspirant que hagi obtingut
la major puntuació en la prova pràctica. Si encara persisteix, es faculta l’òrgan de
selecció per ordenar una prova relacionada amb les funcions pròpies de les places
convocades que determinarà l’aspirant amb millor capacitat.
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Cadascun dels exercicis serà qualificat, quan no s'indiqui el contrari, fins a un màxim
de 10 punts, i seran eliminats els opositors que no arribin a un mínim de 5 punts.
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El procés d’oposició constarà de les proves que es preveuen en l’annex, totes elles
obligatòries i de caràcter eliminatori, quan no s'indiqui el contrari.

a) Fotocòpia compulsada del DNI o, en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del
document oficial acreditatiu de la nacionalitat.
b) Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, ni la dels altres estats
membres de la Unió Europea, ni la dels estats als quals, en virtut de tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable
la lliure circulació de treballadors, hauran de presentar la corresponent documentació
expedida per les autoritats competents que acrediti el vincle de parentiu amb una
persona de nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea o d’un dels estats als
quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per
Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També hauran de
presentar una declaració jurada o promesa efectuada pel cònjuge en la qual aquest
manifesti fefaentment que no està separat de dret de l’aspirant.
c) Fotocòpia compulsada del títol exigit per prendre part en la convocatòria o resguard
d’haver abonat els drets per la seva expedició. En cas de titulacions obtingudes a
l’estranger s'hi ha d'adjuntar l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de
conformitat amb la normativa reguladora de l’homologació i consolidació de títols i
estudis estrangers.
d) Declaració de no estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques ni
estar separat/da mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública.
Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar, mitjançant
declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o
condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.
e) Certificat mèdic (en imprès oficial o expedit per un facultatiu del sistema públic de
salut) de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el
desenvolupament de les tasques pròpies de les places a cobrir, lliurat dins els dos
mesos anteriors a la seva presentació.
Els/les aspirants discapacitats/des hauran d ́aportar un certificat de l’equip
multiprofessional que correspongui que acrediti el tipus i grau de discapacitat que
presenta, així com la capacitat funcional de l’aspirant per al desenvolupament de les
tasques pròpies de la plaça a proveir.
f) Declaració de no estar en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos en la
legislació vigent o declaració que se sol·licitarà l’autorització de compatibilitat o que
s’exercirà l’opció que preveu l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

Núm. BOP 190 · Núm. edicte 6926 · Data 01-10-2020 · CVE BOP-2020_0_190_6926 · Pàg. 9-19 · https://ddgi.cat/bop

En tot cas les persones que s’hagin d’incorporar, abans de procedir a la formalització
del corresponent contracte o nomenament interí, hauran de presentar la següent
documentació:

Butlletí Oficial de la Província de Girona

En qualsevol moment del procés selectiu es podrà requerir els/les aspirants que
presentin els documents acreditatius exigits en la base tercera.

Onzena. Característiques dels nomenaments
Les persones seleccionades per a la provisió inicial de llocs i les que siguin cridades
per a la cobertura de posteriors necessitats seran nomenades funcionaris interins, pel
temps que requereixi el programa o servei que es posa en marxa, per la durada de la
suplència, o mentre es mantinguin les circumstàncies que van motivar el nomenament.
Els aspirants, quan siguin nomenats interinament, hauran de superar un període de
pràctiques que serà de dos mesos, transcorregut el qual es requerirà l’informe del
superior immediat relatiu a l’adquisició de la formació pràctica que requereix el lloc de
treball i a l’assumpció progressiva de les funcions que li corresponguin.
En el cas de no superar aquest període s’extingirà el nomenament, i es procedirà a
cridar al següent aspirant per ordre de puntuació.
Dotzena. Incompatibilitats
En l'exercici de les funcions atribuïdes al lloc de treball al qual l’aspirant ha estat
destinat/ada, que poden ser exercides en qualsevol dependència de l’Ajuntament, li
serà aplicable a empleat/ada públic, la normativa vigent sobre el règim
d'incompatibilitats en el sector públic, en compliment de la qual l'aspirant, abans
d'incorporar-se al servei de la Corporació, haurà d'efectuar una declaració d'activitats i,
si s'escau, sol·licitar la compatibilitat amb el formulari que li facilitarà la Corporació, o
exercir, altrament, l'opció prevista a l'article 10 de la Llei53/1984 de 26 de desembre, a
l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 novembre i a l'article 337 del Decret 214/1990.
Pel que fa a la determinació i adscripció al lloc de treball, règim d’horari i jornada, la
persona objecte de nomenament s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els
òrgans corresponents de l’Ajuntament.
Tretzena. Incidències i recursos
En tot el no previst en la present convocatòria, es procedirà segons el que determina el
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
refosa dels textos vigents a Catalunya en matèria de funció pública i el RD 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.
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Els aspirants inclosos en la relació d’integrants de la borsa de treball seran cridats per
cobrir les incidències i necessitats de personal que es vagin produint per rigorós torn
d'ordre, havent-se d’incorporar de manera immediata. Si la persona cridada no pot
incorporar-se de forma immediata s’actuarà d’acord amb el que preveu la base quarta,
i serà cridada la següent persona per ordre de llista.
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Desena. Nomenament

ANNEX DELS EXERCICIS QUE INTEGREN L’OPOSICIÓ:
Els exercicis de la fase oposició seran els següents, tots ells de caràcter obligatori:
Primer exercici: Prova escrita de coneixements teòrics.
Tindrà caràcter eliminatori i consistirà en respondre un qüestionari de 5 preguntes
curtes, el contingut de les quals estarà relacionat amb el temari general, en el temps
que determini el Tribunal i que serà, com a màxim, d’una hora.
Segon exercici: Prova oral de coneixements teòrics
Tindrà caràcter eliminatori i consistirà en respondre oralment davant el tribunal un
tema del temari general escollit per l’aspirant d’entre tres temes determinats per sorteig
per part del tribunal. L’exposició oral haurà serà de 10 a 15 minuts per aspirant.
Tercer exercici: Prova pràctica
Amb caràcter eliminatori, tindrà per objecte valorar l’aplicació pràctica dels
coneixements teòrics de l’aspirant mitjançant la resolució d’un supòsit o simulació
pràctica relacionat amb la plaça i/o lloc a ocupar, en el temps que determini el Tribunal
i que serà com a màxim d’una hora i mitja.
Quart exercici: Prova de català.
Aquesta prova s’adequarà al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del
coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de
provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
Quedaran exemptes d’aquesta prova les persones que presentin un certificat de
coneixement del català del nivell corresponent a la plaça convocada expedit per la
Direcció General de Política Lingüística (DGPL) o algun dels altres títols, diplomes i
certificats considerats equivalents en la Llista de titulacions equivalents als certificats
de coneixements de català de la DGPL, elaborada a partir de l'Ordre VCP/491/2009,
de 12 de novembre, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril. És a dir:
a) Els aspirants que justifiquin amb els corresponents títols oficials que tenen el nivell
exigit de català. Per determinar les equivalències dels títols oficials del Departament
d’Ensenyament amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística, a més
del títol, i per acreditar que s’ha fet tota l’escolarització a Catalunya sense exempció de
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El Tribunal queda facultat per interpretar les presents bases i per resoldre els dubtes
que es puguin plantejar durant el procés selectiu.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

La convocatòria, les bases i tots els actes administratius que derivin de la convocatòria
i de les actuacions de l’òrgan de valoració podran ser impugnats pels interessats
d'acord amb el previst a les normes del règim jurídic de les administracions públiques.

Cinquè exercici: Entrevista
Tindrà per objecte apreciar les característiques personals d’adequació a les tasques
pròpies de la plaça i/o lloc de treball, objecte de la convocatòria, mitjançant la
realització d’una entrevista. Es valoraran les aptituds específiques pel lloc de treball, la
formació i altres mèrits rellevants pel desenvolupament de les funcions. Aquesta prova
no serà eliminatòria i la seva valoració, fins a un màxim de 3 punts.
ANNEX: TEMARI DELS EXERCICIS DE L’OPOSICIÓ
Article 1. El règim local: significat. L'administració local en la Constitució i en els
Estatuts d'Autonomia. El principi d'autonomia local: sentit, contingut i límits.
Article 2. Les fonts del dret local. La Carta Europea de l'Autonomia Local. Normativa
bàsica de l'Estat i normativa de les comunitats autònomes en l'àmbit del règim local. El
poder normatiu de les entitats locals: Normativa i ordenances. Procediment de
preparació. Normativa orgànica. Els bans.
Article 3. El municipi: concepte i elements. Alteracions de termes municipals. La
població municipal. El padró d'habitants. L'estatut dels veïns. Drets dels estrangers. El
consell obert. Altres règims especials.
Article 4. L'organització municipal. Òrgans necessaris: alcalde, tinent d'alcalde, junta
de govern local. Òrgans complementaris: Comissions d'Informació i altres òrgans.
Estatut dels membres electes de les corporacions locals. Grups polítics i regidors no
assignats. Participació veïnal en la gestió municipal..
Article 5. Competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies,
delegades i competències diferents de les pròpies. La sostenibilitat financera de les
finances locals com a pressupost per a l'exercici de competències. Convenis sobre
l'exercici de competències i serveis municipals. Serveis mínims.
Article 6. La província com a entitat local. Organització i competències. Cooperació i
coordinació municipal en la prestació de determinats serveis. Règims especials.
Entitats locals per sota del municipi. Les comarques. Les mancomunitats dels
municipis. Àrees metropolitanes. Societats interadministratives. Consorcis: règim
jurídic.
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b) Els aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció
de personal en aquest Ajuntament, o hagin quedat en la borsa de treball corresponent
si la convocatòria preveia la formació d'una borsa de treball, en què hi hagués
establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la
prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d’ocupació.
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l’assignatura de llengua catalana, cal presentar un certificat expedit pel centre docent
corresponent, a sol·licitud de la persona interessada.

Article 9. Singularitats del procediment administratiu de les entitats locals. Impugnació
dels actes i acords locals i exercici d'accions. Recursos administratius i judicials contra
actes locals. La substitució i dissolució de les corporacions locals.
Article 10. Les formes d'actuació administrativa de les entitats locals. Intervenció
administrativa local en l'activitat privada. Autoritzacions administratives. El règim de
llicències. Comunicació prèvia i declaració responsable. L'activitat de foment de les
entitats locals.
Article 11. La iniciativa econòmica de les entitats locals i la reserva de serveis a favor
de les entitats locals. El servei públic en les entitats locals. Concepte. Formes de
gestió dels serveis públics locals.
Article 12. El patrimoni de les entitats locals: béns i drets que el constitueixen. Classes.
Bens de domini públic. Bens Patrimonials. Prerrogatives i competències de les entitats
locals en relació amb els seus béns. Béns comunals. L'inventari.
Article 13. El pressupost general de les entitats locals: concepte i contingut. Especial
referència a les bases d'execució del pressupost. Confecció i aprovació del
pressupost. La pròrroga del pressupost.
Article 14. L'estructura pressupostària. Dotacions pressupostàries de despesa:
delimitació, situació i nivells de vinculació jurídica. Modificacions de crèdit: classes,
concepte, finançament i tramitació.
Article 15. L'execució del pressupost de despeses i ingressos: les seves fases.
Pagaments a justificar. Bestretes de caixa fixa. Despeses plurianuals. Tramitació
anticipada de despeses. Projectes de despesa. Despeses amb finançament afectats:
referència especial a les desviacions de finançament.
Article 16. Liquidació pressupostària. Tramitació dels remanents de crèdit. El resultat
pressupostari: concepte, càlcul i ajustos. El romanent de tresoreria: concepte i càlcul.
Anàlisi del romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat i el
romanent de tresoreria per despeses generals. Consolidació pressupostària.
Article 17. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Principis generals.
Objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i la regla de despesa de les
corporacions locals: establiment i conseqüències associades a l'incompliment. Plans
economico-financers: continguts, tramitació i seguiment. Plans d'ajust i consolidació
financera. Subministrament d'informació financera per part d'entitats locals.
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Article 8. Règim de sessions dels òrgans de govern local: convocatòria,
desenvolupament i adopció d'acords. Les actes i el certificats administratius.
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Article 7. El sistema electoral local. Causes d'inelegibilitat i incompatibilitat. Elecció de
regidors i alcaldes. La moció de censura i la qüestió de la confiança en l'àmbit local. El
recurs contenciós-electoral.

Article 20. El sistema comptable de l'Administració Local: principis, competències i
finalitats comptables. Les Instruccions de comptabilitat: especial referència al
procediment simplificat. Documents comptables i llibres de comptabilitat.
Article 21. El compte general de les entitats locals: contingut, formació, aprovació i
rendició. Altra informació que s'ha de proporcionar al ple, als òrgans de gestió, als
òrgans de control intern i a altres administracions públiques.
Article 22. Control intern de l'activitat econòmica i financera de les entitats locals i de
les seves entitats dependents. La funció interventora: àmbit subjectiu, abast objectiu i
modalitats. Especial referència a les objeccions.
Article 23. Controls financers, d’eficàcia i eficiència: àmbit subjectiu, abast objectiu,
procediments i informes. l'auditoria com a forma d'exercici de control financer. Normes
d'auditoria del sector públic.
Article 24. Control extern de l'activitat econòmica i financera del sector públic.
L'auditoria de les entitats locals per part del Tribunal de Comptes: organització i
funcions. Els òrgans de supervisió externs de les comunitats autònomes. Jurisdicció
comptable: procediments.
Article 25. Els recursos de les Hisendes Locals. Els tributs locals: principis. La potestat
reglamentaria de les entitats locals en matèria tributària: contingut de les ordenances
fiscals, tramitació i règim d’impugnació dels actes d’imposició i ordenació de tributs.
L'establiment de recursos no tributaris.
Article 26. La gestió, liquidació i recaptació dels recursos de les hisendes locals.
Ingressos indeguts. La gestió de la recaptació en període voluntari i executiu. La
revisió administrativa dels actes de gestió tributària emesos per les entitats locals. La
gestió i recaptació de recursos per compte d’altres organismes públics.
Article 27. La inspecció dels tributs. Funcions i facultats. Actuacions inspectores.
Infraccions i sancions tributàries. Procediment d'inspecció tributària. Inspecció de
recursos no tributaris.
Article 28. La relació jurídica tributaria: concepte i elements. Fet imposable.
Acreditació.. Exempcions. Subjecte actiu. Subjectes passius. Responsable. Solidaritat:
extensió i efectes. El domicili fiscal. Representació. Transmissió del deute.

Núm. BOP 190 · Núm. edicte 6926 · Data 01-10-2020 · CVE BOP-2020_0_190_6926 · Pàg. 14-19 · https://ddgi.cat/bop

Article 19. Planificació financera. El Pla de Tresoreria i el Pla de Disposició de Fons.
L'obtenció d'ingressos de l'excedent de tresoreria. Operacions de tresoreria. El risc de
tipus d'interès i tipus de canvi en les transaccions financeres.
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Article 18. La tresoreria de les entitats locals. Règim jurídic. El principi d’unitat de
caixa. Funcions de Tresoreria. Organització. Situació dels fons: caixa, efectiu i
comptes bancaris. Realització de pagaments: prelació, tramitació i mitjans de
pagament. Compliment del termini de pagament: el període mitjà de pagament. L'estat
de conciliació.

Article 31. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica. L'impost sobre l'increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Article 32. Taxes i preus públics. Principals diferències. Contribucions especials:
avançament i ajornament de quotes i col·laboració ciutadana.
Article 33. La participació de municipis i províncies en els impostos de l'Estat i de les
comunitats autònomes. Criteris de distribució. Règims especials. Cooperació
econòmica de l'Estat i de les comunitats autònomes a les inversions de les entitats
locals. Fons de la Unió Europea per a entitats locals.
Article 34. Crèdit local. Tipus d’operacions de crèdit. Naturalesa jurídica dels
contractes: tramitació. Operacions de crèdit a llarg termini: finalitat i durada,
competència i límits i requisits per a la conclusió de les operacions. Operacions de
crèdit a curt termini: requisits i condicions. Concessió de garanties i avals per part de
les entitats locals.
Article 35. Administració pública i dret. El principi de legalitat en l'Administració.
Potestats reglades i poders discrecionals: discrecionalitat i conceptes jurídics
indeterminats. Límits de discrecionalitat. Control judicial de la discrecionalitat. La
desviació de poder.
Article 36. La potestat d’organització de l'Administració. Creació, modificació i
supressió d’entitats i òrgans administratius. Classes d'organs. Especial referència als
òrgans col·legiats.
Article 37. Els principis de l'organització administrativa: Competència i les seves
tècniques de delegació. Jerarquia, coordinació i control. Conflicte d'atribucions.
Article 38. L'ordenament jurídic-administratiu. Dret administratiu: concepte i contingut.
El dret administratiu bàsic dictat en virtut de l'article 149.1.18a de la Constitució. Tipus
de disposicions legals. Tractats internacionals.
Article 39. El Reglament: la regulació: concepte i classes. La potestat reglamentaria. El
procediment d’elaboració. Límits. Control de la potestat reglamentaria.
Article 40. Les persones davant l'activitat de l'Administració: drets i obligacions.
L'interessat: concepte, capacitat d'actuar i representació. Identificació dels interessats i
dels seus drets en el procediment.
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Article 30. L'impost sobre activitats econòmiques. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte
passiu. Exempcions. Quotes: tarifes. Període de meritació i impositiu. Gestió censal i
gestió tributària. El recàrrec provincial. L'Impost sobre edificis, instal·lacions i obres
(ICIO).
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Article 29. L'impost sobre béns immobles. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu..
Exempcions i bonificacions. Base imposable. Base liquidable. Quota meritació i
període impositiu. Gestió cadastral. Gestió tributària. Inspecció cadastral.

Article 43. L'acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Forma i motivació.
Article 44. Notificació: continguts, termini i pràctica en paper i per mitjans electrònics.
La notificació infructuosa. La publicació.
Article 45. L'eficàcia dels actes administratius: el principi d'autotutela declaratiu.
Condicions. L’aprovació per part d'una altra administració. La demora i la retroactivitat
de la eficàcia.
Article 46. L'execució d'actes administratius: el principi d'autotutela executiva.
L'execució forçosa d'actes administratius: els seus mitjans i principis d'ús. Coacció
administrativa directa. La via de fet.
Article 47. La nul·litat de l’acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i
anulabil·litat. El principi de conservació dels actes administratius.
Article 48. Disposicions generals sobre el procediment administratiu. Mitjans
electrònics aplicats al procediment administratiu comú.
Article 49. Iniciació del procediment: classes, esmena i millora de les sol·licituds.
Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Registres administratius.
Article 50. L'adopció de mesures cautelars. El temps en el procediment. Terminis
administratius: càlcul, ampliació i tramitació d'emergència.
Article 51. La instrucció del procediment. Les seves fases. La intervenció dels
interessats.
Article 52. L'ordenació i tramitació del procediment. La tramitació simplificada del
procediment administratiu comú.
Article 53. La finalització del procediment. L'obligació de resoldre. Contingut de la
resolució expressa: principis de congruència i no agreujament de la situació inicial.
Terminació convencional.
Article 54. Incompliment dels terminis de resolució i dels seus efectes.. La manca de
resolució expressa: el règim de silenci administratiu. El desistiment i renuncia. La
caducitat.
Article 55. La revisió dels actes i disposicions per part de la pròpia Administració:
supòsits. La revocació d'actes. Rectificació d'errors materials o de fet. L'acció de
nul·litat, procediment, límits. La declaració de lesivitat.
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Article 42. Dret d'accés a la informació pública. La protecció de dades de caràcter
personal.
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Article 41. Transparència de l'activitat pública. Publicitat activa.

Article 58. El procediment en primera o única instància. Mesures cautelars. La
sentència: recursos contra sentències. L'execució de la sentència. Procediments
especials.
Article 59. La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l'exercici del
poder sancionador. Especialitats del procediment sancionador. Mesures
administratives sancionadores. Especial referència a la potestat sancionadora local.
Article 60. L’exercici de la potestat reglamentaria. Els principis d'una bona regulació. la
planificació i avaluació reglamentària. La participació de la ciutadania. La memòria de
l'anàlisi de l'impacte normatiu.
Article 61. L’expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causa. El procediment general.
Garanties jurisdiccionals. Reversió de l'expropiació. Referència a singularitats
processals.
Article 62. La responsabilitat de l'Administració Pública: requisits. Danys
indemnitzables.
L'acció de la responsabilitat. Especialitats del procediment
administratiu en matèria de responsabilitat. La responsabilitat patrimonial de les
autoritats i del personal al servei de les Administracions Públiques.
Article 63. Contractes del sector públic: directives europees de contractació pública.
Objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic. Tipus de
contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada.
Contractes administratius i contractes privats.
Article 64. Disposicions generals sobre contractació del sector públic: racionalitat i
coherència, llibertat de pactes i contingut mínim del contracte, perfecció i forma del
contracte.
Article 65. Règim de nul·litat. Recurs especial sobre contractació.
Article 66. Les parts als contractes del sector públic. Òrgans de contractació. Capacitat
i solvència de l'empresari.. Successió en la persona del contractista. Competència de
contractació i normes específiques de contractació en entitats locals.
Article 67. Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i
revisió. Garanties requerides en la contractació del sector públic. Preparació dels
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Article 57. Jurisdicció contenciosa administrativa. Naturalesa, extensió i límits. Òrgans
de jurisdicció i les seves competències. Les parts: legitimació. L’objecte del recurs
contenciós administratiu. Causes d'inadmissibilitat.
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Article 56. Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs
administratiu. Normes generals per a la tramitació de recursos administratius. Classes
de recursos. Procediments de substitució de recursos administratius: conciliació,
mediació i arbitratge.

Article 69. Efectes dels contractes. Prerrogatives de l'Administració Pública en
contractes administratius. Execució de contractes. Modificació de contractes.
Suspensió i extinció de contractes. Cessió de contractes i subcontractació.
Article 70. El contracte d’obres. Actuacions preparatòries del contracte d'obres.
Execució del contracte d'obres. Modificació del contracte. Compliment i resolució.
Article 71. El contracte de concessió d'obres. Actuacions preparatòries del contracte
de concessió d'obres. Efectes, compliment i extinció de concessions. Construcció de
les obres en concessió. Drets i obligacions de la concessionària i prerrogatives de
l'administració concessió. Extinció de concessions.
Article 72. El contracte de concessió de serveis. Actuacions preparatòries del contracte
de concessió de serveis. Efectes, compliment i extinció del contracte de concessió de
serveis. Execució i modificació del contracte. Compliment i resolució.
Article 73. El contracte de subministrament. Execució del contracte de
subministrament. Compliment i resolució. Regulació de determinats contractes de
subministrament.
Article 74. El contracte de servei. Execució de contractes de serveis. Resolució.
Especialitats del contracte per a l'elaboració de projectes d'obra.
Article 75. Les formes d’activitat administrativa. Servei públic. Concepte. Evolució i
crisi. Formes de gestió dels serveis públics. La remunicipalització dels serveis públics.
Iniciativa econòmica pública i serveis públics.
Article 76. Els béns de les Administracions Públiques. Propietats públiques: tipologia.
El domini públic, el concepte, la naturalesa i els elements. Afectació demanial i
mutacions. Règim jurídic de domini públic. Règim d'autoritzacions i concessions
demanials.
Article 77. Els drets constitucionals dels empleats públics. Polítiques d'igualtat i contra
la violència de gènere a les administracions públiques. Polítiques dirigides a l'atenció a
persones amb discapacitat i/o dependents.
Article 78. Empleats públics: classes i règim jurídic. Eines d'organització del personal:
plantilles i relacions laborals. Instruments reguladors de recursos humans: oferta
d'ocupació, plans d'ocupació i altres sistemes de racionalització.
Article 79. Accés a llocs de treball públics: principis normatius. Requisits. Sistemes
selectius. Extinció de la condició d'empleat públic. El sistema de provisió de llocs de

Núm. BOP 190 · Núm. edicte 6926 · Data 01-10-2020 · CVE BOP-2020_0_190_6926 · Pàg. 18-19 · https://ddgi.cat/bop

Article 68. Adjudicació de contractes de les administracions públiques: normes
generals i procediments d'adjudicació. El perfil del contractant. Normes específiques
de contractació pública en entitats locals.
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contractes de les administracions públiques: expedient de contractació, plecs de
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques..

Article 81. Les funcions dels funcionaris. El règim disciplinari. El règim de
responsabilitat civil, penal i patrimonial. El règim d'incompatibilitats.
Article 82. Urbanisme. El planejament. Classes de plans. Naturalesa jurídica dels
instruments de planejament.
Article 83. L'execució del planejament. Els diferents sistemes d'execució dels plans
Article 84. La intervenció de l'ús i edificació del sòl. Disciplina urbanística. Protecció de
la legalitat urbanística.
Article 85. Seguretat ciutadana i policia local. Els agents de la Policia Local. Funcions.
Coordinació de la Policia Local. Protecció civil. Serveis de prevenció i extinció
d'incendis.
Article 86. Competències municipals en trànsit, circulació
seguretat viària.. El procediment sancionador de trànsit.

de vehicles de motor i

Article 87. Les competències de les entitats locals en la gestió dels residus urbans.
Subministrament d'aigua i evacuació i tractament d'aigües residuals.
Article 88. Protecció de la salut pública. Les competències sanitàries de les entitats
locals. Cementiris i activitats funeràries. Policia sanitària mortuòria. Control ambiental
de les activitats.
Article 89. Intervenció municipal en activitats comercials i de serveis. La venda al
carrer. Intervenció municipal en espectacles públics, activitats lúdiques i establiments
públics.
Article 90. L'àmbit de les competències locals en educació, cultura i esport. Les
obligacions de les entitats locals en matèria de protecció del patrimoni historicoartístic.
Competències de les entitats locals en el turisme. Municipis turístics.
L’Alcalde-President
Dídac Manresa i Molins
Breda, 24 de setembre de 2020.

Document signat per DÍDAC MANRESA MOLINS - DNI (SIG)
en data 24/09/2020

Signat per:
Diputació de Girona
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Article 80. La relació estatutària. Els drets dels funcionaris públics. Drets individuals.
Especial referència a la trajectòria administrativa i a la remuneració. El règim de la
Seguretat Social. Drets d'exercici col·lectiu. Sindicació i representació. El dret de vaga.
Negociació col·lectiva.
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treball: sistemes de provisió. El contracte de treball. Les situacions administratives dels
funcionaris locals.

