
 
 
ANUNCI 
 
Es fa púbic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 9 de gener de 2017, ha 
aprovat les següents bases i convocatòria del procés selectiu referenciat:  
 
CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR DUES PLACES 
TEMPORALS D’OPERARI DEL SERVEI DE MANTENIMENT, MITJANÇANT 
CONTRACTES LABORALS D’INTERINITAT (convocatòria amb referència 1/2017) 
 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
Primera. Objecte de la convocatòria 
 
Aquestes bases regulen el procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per cobrir de 
manera temporal dues places d’operaris del Servei de manteniment de la plantilla de 
personal laboral de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, mitjançant contracte laboral 
d’interinitat, fins que la plaça es cobreixi amb caràcter definitiu. 
 
Segona. Condicions laborals i característiques del lloc de treball 
 
Les places objecte d’aquesta convocatòria, adscrites al Servei de manteniment té les 
característiques següents: 

- Àrea: Servei de manteniment 
- Plaça: operari sense especialitat professional concreta. 
- Grup de classificació: Agrupació professional AP 
- Jornada complerta especial: 40 hores setmanals 
- Retribució bruta anual: 19.067,65 € 
- Funcions: les establertes en la relació de llocs de treball 

 
Tercera. Condicions de les persones aspirants 
 
En tot cas s'han de complir els requisits i les condicions següents: 
 
- Tenir la nacionalitat espanyola, la de qualsevol dels Estats membres de la Unió 

Europea o la d'altres Estats als quals els hi sigui d'aplicació la lliure circulació de 
treballadors en virtut de tractats internacionals ratificats per Espanya. Els nacionals de 
la resta d'Estats hauran de ser residents a l'Estat espanyol. 

 
- Haver complert 18 anys  i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa. 
 
- Estar en possessió del certificat d'escolaritat o superior 
 
- Estar en possessió del permís de conduir vehicles categoria B1 o superior 
 
- No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap 

Administració, ni inhabilitades per a l'exercici de funcions públiques. 



 
- No patir cap malaltia o disminució psíquica o física que impedeixin el normal 

desenvolupament de les funcions pròpies d'aquest lloc de treball. 
 

- No estar incurs en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos en la legislació vigent 
o declaració que se sol·licitarà l’autorització de compatibilitat. 

 
- Acreditar els coneixements de la llengua catalana adients a la plaça. (Certificat A 

elemental) a través de qualsevol de les formes que determina l'article 3.2 del Decret 
161/2002, d'11 de juny. (L’aspirant que no ho acrediti haurà de realitzar una prova en 
la fase d’oposició).  

 
Quart. Instàncies 
 
Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, 
en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament  
http://www.vilatorta.cat. Els restants i successius anuncis de cada convocatòria es faran 
públics únicament al tauler d'anuncis de la Corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
Si en alguna de les instàncies hi hagués qualsevol defecte esmenable, es comunicarà a 
l'interessat, perquè en un termini de cinc dies l'esmeni, amb l'advertiment que si no ho fa, 
es procedirà sense cap altre tràmit, a arxivar la seva instància i a excloure'l de la llista 
d'aspirants admesos. 
 
Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar al 
registre general de l'Ajuntament, plaça del Marquès de la Quadra, 1 de Sant Julià de 
Vilatorta (CP 08504), en el termini de 10 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de 
la publicació de l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, una sol·licitud 
en el model oficial i normalitzat que es facilitarà gratuïtament a les dependències 
municipals i a la pàgina web http://www.vilatorta.cat, adreçada a l’alcalde de la 
corporació, de conformitat amb el que disposa l'article 16 de la Llei la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
 
A la instància s'acompanyarà: 
 
1. La documentació acreditativa dels requisits i les condicions exigides en la base 
segona: 
- Fotocòpia del DNI 
- Títol que acrediti el coneixement de la llengua catalana al nivell exigit en la 

convocatòria 
- Fotocòpia del carnet de conduir 
- Resguard del pagament de la taxa 
- Justificants acreditatius dels mèrits al·legats per al concurs 
- Declaració jurada o promesa que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions 

que s'exigeixen en aquestes bases  
 



2. La documentació acreditativa dels mèrits al·legats, sense que el tribunal qualificador 
pugui valorar d'altres no aportats en aquest moment.  
 
Tota la documentació relacionada en l'apartat 1 i 2 haurà d'estar compulsada si es 
presenten fotocòpies. 
 
Els drets d'examen es fixen en vint euros (20,78 €) i s'han de fer efectius, prèviament a la 
presentació de la instància, en la Tresoreria d'aquest ajuntament. 
 
Els drets d'examen seran retornats només si les persones no són admeses per manca 
d'algun dels requisits. 
 
Cinquena. Llista de persones admeses i excloses  
 
Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà una resolució en 
el termini màxim de quinze dies per la qual es declararà aprovada la relació de persones 
admeses i excloses. L'esmentada resolució es publicarà al tauler d’anuncis i a la pàgina 
web de l’Ajuntament i establirà el dia, l'hora, el lloc d'inici de la fase d’oposició i l'ordre 
d'actuació si s'escau. 
 
Sisena. Tribunal qualificador 
 

President/a: El/La secretari/ària de la Corporació 
 
 Vocals: Un representant a proposta de l'Escola d’Administració Pública de 

Catalunya  
     El cap del servei de manteniment. 
     Un tècnic designat per la Corporació. 
   
 Secretari/ària: Un funcionari de la Corporació. 
 
La designació dels membres del Tribunal inclourà la dels suplents respectius. 
La composició del Tribunal es farà pública en el mateix anunci d'admesos i exclosos. 
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels 
seus membres, siguin titulars o suplents. 
El tribunal podrà disposar la incorporació a les seves tasques d'assessoria especialitzada, 
per a totes o alguna de les proves. 
 
L'abstenció i recusació dels membres del tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els 
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Setena. Desenvolupament del concurs-oposició: 
 
Aquest procés té dues fases diferenciades: la primera fase, d’oposició; la segona, de 
concurs. 
 
Fase d’oposició: consta de cinc proves, totes de caràcter obligatori: un exercici de 
coneixements de català, una prova psicotècnica, una prova teòrica, una prova pràctica i 



l’entrevista. Només hi haurà una convocatòria per cada prova i s’exclourà del procés 
selectiu la persona que no hi comparegui. 
 
 
 

a) Primera prova: consisteix en un exercici de coneixements de català. La 
qualificació d’aquest exercici és d’apte/a o no apte/a. Les persones aspirants que 
siguin considerades no aptes quedaran eliminades del procés. Restaran exemptes 
de realitzar aquesta prova totes les persones aspirants que hagin acreditat estar 
en possessió del certificat de coneixements de nivell bàsic de català (certificat A 
bàsic). Per a la realització d’aquesta prova el Tribunal disposarà d’assessors 
especialitzats. 

b) Segona prova: la prova psicotècnica consistirà en la realització d’una bateria de 
tests destinada a constatar qualitats i aptituds personals necessàries per al 
desenvolupament de les funcions de la plaça convocada. La qualificació d’aquesta 
prova és d’apte/a o no apte/a. Les persones aspirants que siguin considerades no 
aptes quedaran eliminades del procés. Per a la realització i valoració d’aquesta 
prova el Tribunal disposarà d’assessors especialitzats.  

c) Tercera prova: la prova teòrica consistirà en respondre per escrit un qüestionari de 
resposta tipus test, sobre el contingut del temari que s’especifica en l’annex. El 
qüestionari tindrà 20 preguntes i es valorarà amb 0,5 punts cada resposta 
correcta, les respostes incorrectes restaran 0,15 punts. La persona aspirant que 
no obtingui un mínim de 5 punts serà automàticament eliminada del procés 
selectiu. 

d) Quarta prova: consisteix en la realització de supòsits pràctics o en l’execució de 
treballs vinculats a les funcions pròpies de la plaça. 
Aquesta prova es valorarà sobre un màxim de 20 punts. La persona aspirant que 
no obtingui un mínim de 10 punts serà automàticament eliminada del procés 
selectiu. 

e) Cinquena prova: consisteix en una entrevista personal als aspirants que hagin 
superat les proves anteriors, amb l’objectiu d’integrar tots els elements explorats 
anteriorment i valorar el potencial competencial en les següents competències:  

Treball en equip 
Habilitats comunicatives 
Iniciativa 
Gestió de les emocions 
Sociabilitat i empatia 

L’entrevista es valorarà a 0 a 5 punts. Per a la realització i valoració d’aquesta 
prova el Tribunal disposarà d’assessors especialitzats.  

 
Per a les persones que hagin assolit la qualificació d’apte/a, el resultat final de la fase 
d’oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en les proves c), d) i e). 
 
Fase de concurs: Consisteix en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats 
documentalment pels/per les candidats/es, fins a un màxim de 15 punts i de conformitat 
amb l’escala següent: 
 
 



a) Experiència professional: 
 

- Per treballs realitzats en el sector privat o públic relacionats amb el lloc de treball, 0'5 
punts per any, fins a un màxim de 10 punts.  

 
 

L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala 
i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim 
de dedicació i experiència adquirida.  L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta 
administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran amb 
base a les dades que constin en els expedients personals de les persones aspirants.  
 
L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la 
categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i 
l'experiència adquirida; o fotocòpia del/s contracte/s de treball. 
 

b) Formació: 
 
- Per cursos de formació adients als llocs a proveir. Referents a obres d’urbanització, 

edificació, jardineria, instal·lacions. Manteniment d’edificis i instal·lacions, productes, 
materials i tècniques d’execució. Direcció i coordinació de grups de treball. Gestió 
administrativa. Gestió de qualitat del servei. Seguretat i salut laboral, prevenció de 
riscos laborals. Fins a un màxim de 5 punts.  

 
Per cada curs d’entre 20 i 50 hores: 0,20 punts 
Per cada curs d’entre 50 i 100 hores: 0,60 punts 
Per cada curs de més de 100 hores: 1 punt 

 
L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia compulsada de la certificació, 
amb especificació de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en 
hores o en crèdits. En el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits, 
quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit, que ho haurà de motivar a l’acta. 
 
Vuitena. Llista de persones aprovades i presentació de documents 
 
Un cop finalitzada la qualificació, el tribunal ha de fer públic en el tauler d'edictes i a la 
pàgina web de l’Ajuntament la relació de les persones aprovades per ordre de puntuació 
final.  
 
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'alçada davant l'Alcaldia en el termini 
d'un mes, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc, a la persona aspirant que hagi 
obtingut la major puntuació en la fase d'oposició. Si persisteix l'empat, segons la 
puntuació obtinguda en la quarta prova (pràctica). Si encara persisteix l'empat es faculta 



l'òrgan de selecció per ordenar una prova d'aptitud relacionada amb les funcions pròpies 
de les places convocades que determinarà l'aspirant amb millor capacitat. 
 
En el termini de 20 dies naturals a partir de l'endemà de l'exposició de la llista, la persona 
proposada ha de presentar sense previ requeriment, en el Registre General de 
l'Ajuntament, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits 
exigits que es detallen a la base tercera. 
 
Si dins del termini fixat, les persones proposades no presenten la documentació, llevat 
dels casos de força major, o examinada aquesta, es comprova que no compleixen algun 
dels requisits assenyalats a la base segona, no podran ser contractades i s'hauran 
d'anul·lar les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut 
incórrer. En aquest cas, com també en el supòsit de renúncia de la persona aspirant 
proposada, el/la  president/a del tribunal formularà proposta a favor de la persona 
aspirant aprovada que hagi obtingut la puntuació més alta, qui haurà d’aportar la 
documentació abans esmentada. 
 
Novena. Contractació 
 
Exhaurit el termini de presentació de documents, l'Alcaldia, en el termini d'un mes, 
formalitzarà els contractes de les persones proposades pel tribunal com a personal 
laboral temporal. Els contractes laborals preveuran un període de prova d’un mes. 
 
Les persones contractades que, sense cap raó justificada, no s'incorporin al servei de la 
corporació, perdran tots els drets derivats del procés de selecció i de la contractació 
subsegüent com a personal laboral. 
 
Desena. Incidències 
 
Les llistes definitives de persones admeses i excloses, el decret que autoritza la 
contractació com a personal laboral, les convocatòries i les bases, d'acord amb la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, poden ser objecte d'impugnació mitjançant la interposició de recurs potestatiu 
de reposició en el termini d'un mes. Contra la desestimació expressa del recurs de 
reposició o bé directament, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini 
de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació en els diferents diaris 
oficials. 
 
El tribunal està facultat per resoldre els dubtes i les discrepàncies que s'originin durant el 
desenvolupament del procés de selecció. 
 
En tot allò que no estigui previst a les bases, 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 i la resta de disposicions aplicables. 
 
 
  



Contra la convocatòria i les seves bases, es pot interposar recurs potestatiu de reposició 
davant l’òrgan que les ha aprovades, en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent al de la publicació d’aquest anunci al BOPB, d’acord amb el que disposen els 
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques, o directament interposar recurs contenciós-
administratiu davant dels Jutjats del Contenciós-Administratiu de Barcelona en el termini 
de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOPB. 
 

 

Sant Julià de Vilatorta, 13 de gener de 2017 
 
 
 
 
 
 
L’alcalde 
Joan Carles Rodríguez Casadevall 
 


